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YLEISET TIEDOT – VUOKRAUKSEN SÄÄNNÖT JA EHDOT

(Finnish)

1. KULJETTAJAN IKÄ: Ajoneuvo ryhmät X, A , S, C, D; Luottokortin omistavalle, alaikäraja on
21 vuotta. Luottokortittoman alaikäraja on 23 vuotta. Muille ajoneuvoryhmille alin ikäraja on
25 vuotta.
2. AJOKORTTI: Ajokortin tulee olla voimassaoleva ja ajolupa pitää olla ollut vähintään vuoden.
3. VUOKRAN VÄHIMMÄIS- AIKA: Yhden päivän vuokra (24h). Jokainen tunti joka ylittää
sovitun vuokra ajan, kustantaa 1/5 päivän vuokrahinnasta. Yli kolmen tunnin ylityksestä
vuokralle antaja veloittaa lisäpäivän hinnan.
4. POLTTOAINE: Polttoaineen kulutuksen korvaa vuokraaja. Vuokra-ajoneuvo annetaan
vuokraajalle tankattuna. Ajoneuvo tulee myös palauttaa tankattuna.
5. SAKOT: Sakot ja muut hallinnolliset rikemaksut jotka vuokraaja aiheuttaa rikkomalla
Kreikan ajoneuvo- ja liikennelakia, ovat kokonaisuudessaan vuokraajan omalla vastuulla.
6. VAKUUTUS: Vuokrahinnat sisältävät seuraavat vakuutukset:
-

Kolarissa kuolemantuottaminen tai muun fyysisen vamman aiheuttaminen kolmannelle
osapuolelle, maksimissaan 484 225,97 €.

-

Kolarissa aineellisen vahingon tuottaminen kolmannelle osapuolelle maksimissaan 96
845,19 €

-

Palovakuutus HERMES vuokra ajoneuvolle.

Vuokra-ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista vuokraaja on vastuussa koko ajoneuvon sen
hetkisen markkina-arvon verran. Varkauden varalta vuokraaja on vastuussa 50 % sen
hetkisestä ajoneuvon markkina-arvosta.
7. TÖRMÄYS VASTUUSTA LUOPUMINEN (CDW): Vuokraajan vastuita kohdassa 7 on
rajoitettu, mikäli vuokraaja hyväksyy asianmukaiset ehdot . Vastuu 300 € asti, maksamalla
lisämaksua 7.5 € vuorokaudesta (ajoneuvoryhmät X, A, B, S) (CDW), sekä vastuu 350 €
asti, maksamalla lisämaksua 13 € vuorokaudesta (ajoneuvoryhmät C, D) . Yllämainitut eivät
täyty mikäli törmäys on aiheutunut rikkomalla Kreikan liikennelakia. Vuokraaja voi luopua
vastuuvelvollisuudesta 300 €, 350 €, maksamalla 4,5 € vuorokaudessa ajoneuvoista
ryhmissä X, A, B, S ja 7,5 € ryhmissä C, D (FDW).
8. HENKILÖKOHTAINEN TAPATURMA VAKUUTUS (P.A.I): Maksu on 3 € vuorokaudessa.
Maksu kattaa autonkuljettajan, sekä matkustajien terveyskustannukset 880 € asti. Kuoleman
sattuessa, tai pysyvän/osittaisen vammautumisen sattuessa, vakuutus korvaa kuljettajan
osalta 8 805 €sekä 8 805 €/matkustaja. Yhteinen vakuutuskorvaus onnettomuudesta on
rajoitettu maksimissaan 44 020 €. (P.A.I)
9. VARKAUSSUOJA (T.P): Lisäpalveluna voidaan ostaa varkausvakuutus, joka on maksaa 3
€ ryhmissä X, A, B, S ja 5 € ryhmissä C, D, E. Kyseinen vakuutus T.P suojaa vuokraajaa
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varkauden varalta ja kaikki kustannukset kuuluvat ajoneuvon varkaustilanteessa, HERMES
autovuokraamolle.
10. TOISEN KULJETTAJAN MAKSU: Toisen kuljettajan liittäminen sopimukseen maksaa 1,5
€/ vuorokausi.
11. LASTENISTUIN: Lastenistuimia on kolmevuotiaaseen asti. Lastenistuimen lisähinta on 2 € /
vuorokausi.
12. MAAN RAJOJEN YLITYS: Mikäli ajoneuvolla halutaan ylittää Kreikan maan rajat, tulee olla
HERMES autovuokraamolta saatu erillinen kirjallinen lupa.
13. AUTON VIEMINEN LAUTALLE: Jotta autoa voidaan kuljettaa lautalla, tulee olla HERMES
autovuokraamolta kirjallinen lupa.
14. SAATAVILLA OLEVUUS: HERMES varaa oikeuden vaihtaa auto tyyppiä poikkeuksellisissa
tilanteissa.

