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Όροι και προϋποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτισ βόλτεσ με οδηγό 

 

1.  Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςτισ βόλτεσ με 

οδθγό από άτομα κάτω των 18 ετϊν που δεν 

ςυνοδεφονται από γονζα ι κθδεμόνα. 

2. Ο ςυμμετζχων πρζπει να είναι γνϊςτθσ τθσ 

οδιγθςθσ ποδθλάτων κακϊσ και να μθν υπάρχει 

ιατρικι οδθγία/ζνδειξθ για μθ χριςθ. 

3. Ο ςυμμετζχων 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 ςυμμετοχι 

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. 

4. τον ςυμμετζχοντα παραδόκθκε και ςυςτικθκε 

θ χριςθ κράνουσ κατά τθν οδιγθςθ.  

5. Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να κάνει ςυνετι 

χριςθ του μίςκιου, να τθρεί τουσ κανόνεσ τθσ 

δθμόςιασ αςφάλειασ, τισ διατάξεισ για αςφαλι 

οδιγθςθ και τον ΚΟΚ. 

6. Ο ςυμμετζχων οφείλει να υπακοφει ςτισ οδθγίεσ 

και υποδείξεισ του οδθγοφ τθσ βόλτασ, να 

ακολουκεί τον οδθγό και να μθν απομακρφνεται 

από τον οδθγό. 

7. Η εταιρεία ουδεμία ευκφνθ φζρει για τυχόν 

ατυχιματα ι βλάβεσ του οδθγοφ και τρίτων που 

προζρχονται από πλθμμελι ςυμπεριφορά ι 

οδιγθςθ του ςυμμετζχοντα, όπωσ και για 

βλάβεσ ι φκορζσ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ που κα 

ςθμειωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ βόλτασ με 

οδθγό. Αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο χριςτθσ 

οδθγόσ ςυμμετζχοντασ. 

8. Η εταιρία ουδεμία ευκφνθ φζρει για 

οποιαδιποτε απϊλεια προςωπικοφ αντικειμζνου 

ι χρθμάτων του ςυμμετζχοντα κατά τθ διάρκεια 

τθσ βόλτασ με οδθγό. 

 

 

 

 

9. ε περίπτωςθ ολικισ καταςτροφισ, απϊλειασ ι 

κλοπισ του ποδθλάτου κατά τθν διάρκεια τθσ 

βόλτασ ι μθ επιςτροφισ του ποδθλάτου, ο 

ςυμμετζχων 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 

ςυμμετζχοντασ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν 

εταιρία με το ανάλογο κόςτοσ αντικατάςταςθσ 

του ανταλλακτικοφ/αξεςουάρ. 

10. ε περίπτωςθ που θ βόλτα ξεκινιςει και 

διακοπεί για οποιονδιποτε λόγο, για 

παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα, 

αδιακεςία ςυμμετζχοντα, θ εταιρία δεν 

υποχρεοφται ςε επιςτροφι χρθμάτων. 

11. Ο ςυμμετζχων μπορεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

βόλτασ να αφιςει ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ 

προςωπικά αντικείμενα όπωσ τςάντα, βαλίτςα 

κλπ. Η εταιρία δε φζρει καμία ευκφνθ για τθ 

φφλαξθ των αντικειμζνων. Η εταιρία δε φζρει 

καμία ευκφνθ για απϊλεια ι κλοπι των 

αντικειμζνων του ςυμμετζχοντα που βρίςκοντα 

ςτα γραφεία τθσ 

12. 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. 

13. Οι βόλτεσ με οδθγό δεν είναι επίςθμεσ 

ξεναγιςεισ. Οι ςυμμετζχοντεσ, ενοικιάηουν τα 

θλεκτρικά ποδιλατα και εμείσ τουσ 

ςυνοδεφουμε κατά τθ διάρκεια τθσ βόλτασ 

 

 

 

 


