OGÓLNE WARUNKI NAJMU ORAZ UBEZPIECZENIA SAMOCHODU

SAMOCHÓD :
Do willi automatycznie dodawane są samochody w podstawowej kategorii A:
Dla willi z 2 sypialniami (dla 4-5 osób) – 1 samochód
Dla willi z 3 i 4 sypialniami (dla 5-8 osób) – 2 samochody
Istnieje możliwość zarezerwowania za dopłatą samochodu wyższej kategorii.
Dla rezerwacji willi z jednym samochodem kat. A – za dopłatą większe samochody o wyższej kategorii
(B,C,D)
Dla rezerwacji willi z dwoma samochodami kat. A – za dopłatą dowolne inne 2 samochody lub 1 większy –
kategorii K lub L (w przypadku samochodów kategorii K i L – dostępność na zapytanie). Nie ma możliwości
wybrania 2 różnych typów samochodu np. kat A + kat. B.
Przykładowe samochody
•
•
•
•
•
•

Klasa A (np. Fiat Panda, Toyota Augo)
Klasa B (np. Nisan Micra, Fiat Punto)
Klasa C (np. Citroen C3, VW Polo)
Klasa D (np. Nissan Note, Nissan Tida)
Klasa G (np. Suzuki Jimmy, Daihatsu Terios)
Klasa K (Opel Zafira)

Warunki wynajmu samochodów:
• minimalny wiek kierowcy: 21 lata dla klasy A, B, C (23 lata dla wyższych klas)
• ważne prawo jazdy ważne od min. roku oraz karta kredytowa
• brak limitu kilometrów
• bezpłatnie drugi kierowca.
Ubezpieczenie samochodu:
• w cenie ubezpieczenie od kradzieży
• udział własny w przypadku kolizji to 350 euro dla klas A, B, C, D (500 euro w przypadku wyższych klas)
• udział własny można obniżyć do kwoty 90 euro dokupując pakiet w cenie 6 euro / dzień dla klas A, B, C, D lub
7 euro / dzień w przypadku wyższych klas.
• Ubezpieczenie nie pokrywa uszkodzeń podwozia, opon, kół oraz anteny.
Na czas wynajmu pojazdu, wynajmujący ma obowiązek zostawić ksero kopie swojej karty kredytowej.
[karta kredytowa z minimalnym limitem 350 EUR, albo depozyt 350 EUR gotówką (przy kategoriach
samochodu A, B, C, D) oraz karta kredytowa z minimalnym limitem 500 EUR, albo depozyt 500 EUR
gotówką (przy wyższych kategoriach)].
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a)

Minimalny wiek umożliwiający wynajem samochodu klasy ABC w AVIS to 21 lat, dla klasy D 23

lata i 25 lat dla wszystkich wyższych klas.
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 AVIS, są w gestii
wynajmującego.
d) Każda osoba, która chce wypożyczyć samochód w AVIS musi spełniać minimalny wiek oraz jest
zobowiązana do okazania dokumentu prawa jazdy.
e) W przypadku kolizji, wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym lokalne biuro AVIS bądź Pomoc
Drogową AVIS.
f)

Każdy wypadek musi być odnotowany przez policje, 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 AVIS.
i)

Samochody AVIS nie mogą być użytkowane na nie przygotowanych drogach jeśli taka chęć nie zostanie
zaakceptowana przez AVIS.

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: American Express, Debit, Visa, Master Card. [karta kredytowa z minimalnym
limitem 350 EUR, albo depozyt 350 EUR gotówką (przy kategoriach samochodu A, B, C, D) oraz karta
kredytowa z minimalnym limitem 500 EUR, albo depozyt 500 EUR gotówką (przy wyższych
kategoriach)].
l)

Wynajmowany samochód posiada pewien stan paliwa, jeśli wynajmujący zwraca samochód zatankowany co
najmniej w tym samym poziomie nie będzie nalicza dodatkowa opłata. Jeśli natomiast zwróci samochód w
którym poziom paliwa będzie mniejszy niż w momencie odbioru, serwis AVIS naliczy opłatę za napełnienie
samochodu do pełna. (koszt paliwa w takim wypadku jest wyższy niżeli na stacjach benzynowych)

a) Samochód musi zostać zwrócony najpóźniej o godzinie 19.00 ostatniego dnia rezerwacji. Jeśli wynajmujący
chce przedłużyć rezerwacje musi powiadomić o tym i otrzymać pozwolenie od biura AVIS.
b) AVIS zapewnia działająca 24/7 pomoc drogową. Numer na pomoc drogową wynajmujący otrzymuje w
momencie najmu pojazdu.
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Cena wynajmu samochodu uwzględnia:
a) Brak limitu kilometrowego
b) Ubezpieczenie 350 euro dla samochodów klasy: A, B, C, D (gdy szkoda spowodowana jest z winy najemcy,
pierwsze 350 euro + 23% podatku opłaca wynajmujący, resztę opłaca ubezpieczyciel)
c) Ubezpieczenie 500 euro dla samochodów klasy: F, G, K, L (gdy szkoda spowodowana jest z winy najemcy,
pierwsze 500 euro + 23% podatku opłaca wynajmujący, resztę opłaca ubezpieczyciel)
d) Darmową dostawę samochodu w miejsce odbioru.
e) Możliwość zakontraktowania drugiego kierowcy, bezpłatnie.
f)

Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia. W przypadku opłaty 6 euro za dzień, kwota 350 euro wkładu
własnego zmniejsza się do 90 euro – uwzględniając podatek), dla kategorii wyższych dzienna kwota
ubezpieczenia to 7 euro/dzień.

g) Możliwość wynajmu fotelika dla dziecka 2 euro + podatek 24%.

Ubezpieczenie nie uwzględnia:
a) Uszkodzeń pojazdu podczas transportu promem, gdy chęć taka nie została zgłoszona.
b) Wszelkich wypadków powstałych po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
c) Uszkodzeń czy tez zniszczeń, które powstały na skutek użytkowania samochodu po drogach nie
przygotowanych.
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.

