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Όροι και προϋποθζςεισ ενοικίαςησ ποδηλάτου 

 

1. Για λόγουσ αςφαλείασ και τιρθςθσ των όρων τθσ 

ςυμφωνίασ ενοικίαςθσ, ο μιςκωτισ οφείλει και 

ςυναινεί να παραδϊςει ςτθν εταιρία τθν ταυτότθτά 

του ι το διαβατιριό του ι τθν άδεια οδιγθςθσ για 

όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου ενοικίαςθσ. Σο ζγγραφο 

κα του επιςτραφεί με τθ λιξθ τθσ ενοικίαςθσ και τθν 

επιςτροφι του ποδθλάτου ςτθν κατάςταςθ που το 

παρζλαβε. Για τθ διάρκεια τθσ ενοικίαςθσ του 

ποδθλάτου θ εταιρία κα παραδϊςει ςτον μιςκωτι 

ζνα αντίγραφο του εγγράφου. Εναλλακτικά, θ εταιρία 

κρατάει ζνα αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι του 

διαβατθρίου ι τθσ άδειασ οδιγθςθσ του μιςκωτι και  

μία εγγφθςθ 300,00 ευρϊ για κάκε ποδιλατο, θ 

οποία κα του επιςτραφεί αφαιρϊντασ το κόςτοσ τθσ 

ενοικίαςθσ κακϊσ και όποιο κόςτοσ προκφψει ςε 

περίπτωςθ ηθμιάσ ι απϊλειασ μζρουσ του 

ποδθλάτου. Αν το κόςτοσ υπερβαίνει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ, ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να το 

καλφψει. 

2. Απαγορεφεται θ ενοικίαςθ ποδθλάτων από άτομα 

κάτω των 18 ετϊν που δεν ςυνοδεφονται από γονζα ι 

κθδεμόνα. 

3. Ο μιςκωτισ πρζπει να είναι γνϊςτθσ τθσ χριςθσ 

ποδθλάτων κακϊσ και να μθν υπάρχει ιατρικι 

οδθγία/ζνδειξθ για μθ χριςθ. 

4. Ο ενοικιαςτισ δθλϊνει ότι πριν από κάκε μίςκωςθ 

εξετάηει το ποδιλατο και τθ λειτουργία αυτοφ και 

διαπιςτϊνει ότι είναι τθσ απολφτου αρεςκείασ του και 

ότι το παραλαμβάνει ςε άριςτθ κατάςταςθ 

καταςκευαςτικά και λειτουργικά. Ουδόλωσ 

προχωράει ςε μίςκωςθ αν υπάρχει ελάττωμα ςτο 

μίςκιο ποδιλατο. Η παραλαβι του εκάςτοτε 

ποδθλάτου ςυνεπάγεται και τθν ωσ άνω διλωςθ – 

αποδοχι για όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

ενοικίαςθσ ποδθλάτου. 

5. τον μιςκωτι παραδόκθκε και ςυςτικθκε θ χριςθ 

κράνουσ κατά τθν οδιγθςθ.  

6. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει ςυνετι χριςθ του 

μίςκιου, να τθρεί τουσ κανόνεσ τθσ δθμόςιασ 

αςφάλειασ, τισ διατάξεισ για αςφαλι οδιγθςθ και τον 

ΚΟΚ. 

7. Απαγορεφεται ςτθν μιςκωτι ο δανειςμόσ, θ 

ενοικίαςθ ι θ παραχϊρθςθ του ποδθλάτου. 

8. Ο μιςκωτισ δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν κα προβαίνει 

ςε χριςθ ποδθλάτου υπό τθν επιρεια αλκοόλ ι 

ουςιϊν. 

9. Η εταιρεία ουδεμία ευκφνθ φζρει για τυχόν 

ατυχιματα ι βλάβεσ του οδθγοφ και τρίτων που 

προζρχονται από πλθμμελι ςυμπεριφορά ι οδιγθςθ 

του ενοικιαςτι, όπωσ και για βλάβεσ ι φκορζσ ξζνθσ 

ιδιοκτθςίασ που κα ςθμειωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

μίςκωςθσ,  Αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο χριςτθσ 

οδθγόσ μιςκωτισ. 

10. ε περίπτωςθ βλάβθσ του ποδθλάτου κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται 

να ενθμερϊςει τθν εταιρία και να επιςτρζψει το 

ποδιλατο ςτθν εταιρία. 

11. ε περίπτωςθ ολικισ καταςτροφισ, απϊλειασ ι 

κλοπισ του ποδθλάτου κατά τθν διάρκεια τθσ 

μίςκωςθσ ι μθ επιςτροφισ του ποδθλάτου, ο 

μιςκωτισ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν εταιρία με το 

ποςό των 1.000,00 ευρϊ για κάκε ποδιλατο. ε 

περίπτωςθ ηθμίασ ι απϊλειασ μζρουσ του ποδθλάτου 

ι αξεςουάρ αυτοφ, ο μιςκωτισ οφείλει να 

αποηθμιϊςει τθν εταιρία με το ανάλογο κόςτοσ 

αντικατάςταςθσ του ανταλλακτικοφ/αξεςουάρ. 

12. Ο μιςκωτισ ευκφνεται για κάκε ηθμία του ποδθλάτου 

και του εξοπλιςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ 

είτε τθν προκάλεςε αυτόσ είτε όχι. 

13. Ελάχιςτθ υποχρεωτικι ϊρα χρζωςθσ ορίηεται θ μία 

ϊρα. Αν ο μιςκωτισ επιςτρζψει το ποδιλατο πριν τθν 

ςυμπλιρωςθ μίασ ϊρασ, θ εταιρεία δεν υποχρεοφται 

ςε επιςτροφι χρθμάτων. Εάν ο μιςκωτισ επιςτρζψει 

το ποδιλατο αργότερα από τθ ςυμφωνθμζνθ ϊρα και 

θμζρα, θ επιπλζον χρζωςθ ανζρχεται ςτα 10,00 ευρϊ 

ανά ϊρα πζραν τθσ αρχικισ ςυμφωνθκείςασ ϊρασ και 

θμζρασ επιςτροφισ 

14. Με τθν παραλαβι του οχιματοσ υπογράφεται από 

τον μιςκωτι θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ που περιζχει τουσ 

ανωτζρω όρουσ και προχποκζςεισ. 

15. ε κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθ μίςκωςθ, 

εφαρμοςτζο είναι το ελλθνικό δίκαιο και αρμόδια 

είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν, ενϊ για κάκε κζμα 

που δεν υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ εδϊ, ιςχφουν 

ςυμπλθρωματικά οι διατάξεισ περί μιςκϊςεωσ 

πράγματοσ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 

 

 

 

 

 


