Όροι Μισθωτηρίου Συμβολαίου
Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο αναφέρεται στους παρακάτω όρους. Έτσι, με την
υπογραφή της Μισθωτηρίου Συμβολαίου, ο Ιδιοκτήτης και ο Μισθωτής
συμφωνούν πλήρως με όλους τους όρους που ακολουθούν.
Οι όροι αυτοί δεν εκτυπώνονται μαζί με το Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Ωστόσο,
μπορείτε να εκτυπώσετε αυτούς τους λεπτομερείς όρους και να τους
συνυπογράψετε, εφόσον το επιθυμείτε.

1. Συμβαλλόμενοι στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο
Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο συνάπτεται μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του
Μισθωτή. Ορίζει τις προϋποθέσεις για τη μίσθωση του Οχήματος του
Ιδιοκτήτη από τον Μισθωτή.
Η πλατφόρμα “ RIDEMIND ” δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Μισθωτήριο
Συμβόλαιο. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο προβλέπει τη χρήση των υπηρεσιών
που προσφέρονται από την πλατφόρμα “ RIDEMIND ”.

2. Ευθύνες του Ιδιοκτήτη
Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να εκμισθώσει ένα Όχημα με κινητήρα:
Ø το οποίο είναι σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις και τους
κανονισμούς της Ελλάδας,
Ø του οποίου η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή συντήρηση έχει
ολοκληρωθεί και του οποίου ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι, εξ όσων
γνωρίζει (ο Ιδιοκτήτης), σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα τα ελαστικά,
τα φρένα, οι προβολείς και τα φώτα φρένων, το σύστημα
διεύθυνσης, οι ζώνες ασφαλείας, καθώς και η παρουσία όλων των
στοιχείων ασφάλειας που απαιτούνται στην Ελλάδα,
Ø το οποίο έχει περάσει τις συνήθεις επιθεωρήσεις που απαιτούνται
στην Ελλάδα,
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Ø το οποίο τουλάχιστον καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης και
από όλες τις άλλες ασφάλειες που είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με
τους νόμους της Ελλάδας.
Ο Ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να εκμισθώσει το Όχημα, εάν είναι ενήμερος για
τεχνικά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια του Οχήματος.

3. Ευθύνες του Μισθωτή
Ο Μισθωτής:
Ø πρέπει να τηρεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που είναι
διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της RIDEMIND,
Ø δεν πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά τη χιλιομετρική απόσταση που
αναφέρεται, κατά την κράτηση, στην ιστοσελίδα, χωρίς να
ενημερώνει τον Ιδιοκτήτη,
Ø πρέπει να σέβεται την αρχή της δέουσας προσοχής στη χρήση του
Οχήματος,
Ø δεν πρέπει να επιτρέψει σε άλλο άτομο να οδηγήσει το Όχημα,
Ø δεν πρέπει να εγκαταλείψει το Όχημα μετά από ατύχημα ή βλάβη, και
θα πρέπει να κρατήσει το όχημα υπό την ευθύνη του, μέχρις ότου ο
Ιδιοκτήτης ή η RIDEMIND αναλάβουν δράση.

4. Χιλιομετρική απόσταση που καλύπτεται κατά την οδήγηση
Το τίμημα της μίσθωσης που καθορίζεται από την RIDEMIND πριν από την
εκμίσθωση, υπολογίζεται σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση που
υποδεικνύεται εκ των προτέρων από τον Μισθωτή.
Σε περίπτωση που η πραγματική χιλιομετρική απόσταση που διανύεται από
τον Μισθωτή υπερβαίνει ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, ο Μισθωτής θα
πρέπει να πληρώσει στον Ιδιοκτήτη τη διαφορά, σύμφωνα με την τιμή που
ορίζεται κατά το αίτημα ενοικίασης.
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5. Διαδικαστικά ζητήματα σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής
Ο Μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την αστυνομία ή τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής, απώλειας,
πυρκαγιάς, βλάβης που προκαλείται από ζώα ή από άλλες αιτίες
καταστροφής και θα πρέπει να λάβει αναφορά ή πρακτικά που θα
μαρτυρούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Ο Μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει επίσης τον Ιδιοκτήτη για κάθε
γεγονός που επηρεάζει το Όχημα, το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωση ατυχήματος με τρίτο, ο Μισθωτής θα πρέπει να ακολουθήσει
αυστηρά τις "Οδηγίες του Μισθωτή", που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη
κατά το check-in.
Αν απαιτούνται οποιεσδήποτε επισκευές, ο Μισθωτής θα πρέπει να
ενημερώσει τον Ιδιοκτήτη και θα πρέπει να λάβει την άδειά του πριν από την
ανάληψη τυχόν τέτοιων επισκευών.

6. Ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής
Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για το Όχημα όσο αυτό βρίσκεται στη φύλαξη
και κατοχή του.
Το Όχημα, πλέον όλων των εξαρτημάτων που διατίθενται στον Μισθωτή, θα
πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία αυτό διαπιστώθηκε
προσηκόντως ότι βρίσκεται, από τα δύο μέρη κατά το check-in, και κατά την
προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με το Μισθωτήριο
Συμβόλαιο.
Σε περίπτωση κλοπής, βλάβης του Οχήματος ή των εξαρτημάτων αυτού που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Μισθωτή, ή σε περίπτωση απουσίας
υπαιτιότητας τυχόν τρίτου, καθώς και σε περίπτωση μη επιστροφής του
Οχήματος, ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που θα
προκύψουν.
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Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε βλάβη κατά το check-out, ο Μισθωτής θα
πρέπει να καταβάλει αμέσως στον Ιδιοκτήτη ένα ποσό ως εγγύηση. Το ποσό
της εγγύησης είναι το ποσό της ασφάλισης που εκπίπτει σε περίπτωση
βλάβης, όπως αυτό καθορίζεται στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.
Ο Μισθωτής και ο Ιδιοκτήτης συμφωνούν, επίσης, ως προς τους
ακόλουθους όρους:
Ø Σε περίπτωση τρυπήματος του ελαστικού, τα ελαστικά είναι ευθύνη
του Μισθωτή. Εάν ο Ιδιοκτήτης χρειαστεί να αλλάξει δύο ελαστικά
που έχουν τρυπήσει, ο Μισθωτής θα πρέπει να καταβάλει το κόστος
για την αντικατάσταση του ενός ελαστικού και το 50% του κόστους
για την αντικατάσταση του δευτέρου. Εάν το τρύπημα προκληθεί από
μη φυσιολογική αχρήστευση των ελαστικών, όλες οι χρεώσεις θα
βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη.
Ø Εάν το Όχημα δεν διαθέτει εφεδρικό τροχό ή συσκευή για επισκευή
του τρυπημένου ελαστικού, το κόστος υπηρεσιών αποκατάστασης
του Οχήματος θα βαρύνει τον Ιδιοκτήτη.
Ø Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κλειδιού του Οχήματος κατά τη
διάρκεια της Μίσθωσης, ο Μισθωτής ευθύνεται έναντι του Ιδιοκτήτη
για το κόστος αναπαραγωγής ενός νέου κλειδιού, και εάν ο Ιδιοκτήτης
το ζητήσει ειδικά, θα ευθύνεται και για το 50% των δαπανών για την
αλλαγή του κυλίνδρου της κλειδαριάς, καθώς και για το πλήρες
σύνολο των κλειδιών.

7. Ευθύνες σε περίπτωση βλάβης
Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των Οχημάτων του και, ως
εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για τις μηχανικές και τις ηλεκτρικές βλάβες. Η
ασφάλιση της RIDEMIND δεν καλύπτει βλάβες.
Σε περίπτωση βλάβης που δεν απορρέει από χρήση αντίθετη προς τους
όρους της παρούσας Συμφωνίας, ο Μισθωτής θα μπορεί να καταγγείλει το
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Μισθωτήριο Συμβόλαιο και να αποζημιωθεί για το χρόνο μίσθωσης τον
οποίο δεν αξιοποίησε.

8. Πρόστιμα Κυκλοφορίας
Σε περίπτωση που ο Μισθωτής διαπράξει τροχαία παράβαση η οποία
επισύρει πρόστιμο κυκλοφορίας, αυτός θα επιβαρύνεται με τα σχετικά
έξοδα. Εάν ο Μισθωτής επιβαρυνθεί με πρόστιμο ή θεωρήσει ότι έχει
διαπράξει τροχαία παράβαση η οποία ανιχνεύεται με αυτόματα μέσα, θα
πρέπει να ενημερώσει τον Ιδιοκτήτη κατά την επιστροφή του Οχήματος.
Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει ένα τέλος επεξεργασίας 15 Ευρώ,
ανά πρόστιμο κυκλοφορίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.

9. Αποζημιώσεις και κυρώσεις
Εάν ο Μισθωτής δεν είναι παρών μέχρι το τέλος της περιόδου της μίσθωσης,
υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο 120 Ευρώ που θα συλλέγεται από την
RIDEMIND, το ήμισυ εκ του οποίου θα πρέπει να καταβληθεί στον Ιδιοκτήτη.
Εάν ο Μισθωτής ειδοποιήσει προσηκόντως τον Ιδιοκτήτη, θα πρέπει να
επιδείξει ανοχή για τυχόν καθυστερήσεις.
Ο Μισθωτής αποδέχεται, επίσης, να αποζημιώσει τον Ιδιοκτήτη ως προς τα
εξής:
Ø 50 Ευρώ στην περίπτωση καπνίσματος σε Όχημα για μη-καπνιστές,
Ø 15 Ευρώ εάν το Όχημα είναι εξαιρετικά βρώμικο εξωτερικά,
Ø 15 Ευρώ εάν το Όχημα είναι εξαιρετικά βρώμικο εσωτερικά.
Ø 60 Ευρώ Εάν η κατάσταση του Οχήματος απαιτήσει την παρέμβαση
ενός επαγγελματία (λεκέδες στα καθίσματα, έντονη ακαθαρσία στο
εσωτερικό, κλπ.)

10. Προσφυγή στην ασφάλιση της RIDEMIND
Το Όχημα έχει ενοικιαστεί μέσω της ιστοσελίδας RIDEMIND. Ως εκ τούτου,
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλοι οι όροι ασφάλισης, η χρήση του
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Οχήματος από τον Μισθωτή εξασφαλίζεται από την ασφάλεια την οποία
συνάπτει η RIDEMIND.
Εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλισης, ο Μισθωτής μπορεί να
ζητήσει να προσφύγει στην ασφάλιση της RIDEMIND, στο πλαίσιο των όρων
της ασφάλισης.
Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης ή ο Μισθωτής, μη τηρώντας τους όρους του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκαλέσει ένα σφάλμα στην ασφαλιστική
κάλυψη, ο Ιδιοκτήτης ή ο Μισθωτής αναλαμβάνει ατομικά την πλήρη ευθύνη
για τις συνέπειες κάθε περιστατικού που μπορεί να συμβεί στο Όχημα.

11. Προσφυγή στην οδική βοήθεια της RIDEMIND
Ο Μισθωτής μπορεί, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, να προσφύγει
στην οδική βοήθεια της RIDEMIND.
Ο Μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Ιδιοκτήτη εάν
αξιοποιηθεί η βοήθεια της RIDEMIND.

12. Προσφυγή στην υπηρεσία πληρωμών της RIDEMIND
Ο Ιδιοκτήτης ή ο Μισθωτής μπορεί να προσφύγει στην υπηρεσία πληρωμών
της RIDEMIND για όλες τις πληρωμές που οφείλονται από το ένα μέρος προς
το άλλο. Οι πληρωμές αυτές μπορεί να είναι, για παράδειγμα:
Ø πληρωμές που συνδέονται με την χιλιομετρική απόσταση που
διανύεται,
Ø αποζημιώσεις για τις διαφορές στάθμης των καυσίμων,
Ø αποζημιώσεις και κυρώσεις, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 9
των παρόντων όρων του Μισθωτηρίου Συμβολαίου.

13. Εφαρμογή του Μισθωτηρίου Συμβολαίου
Σε περίπτωση διαφωνίας, όσον αφορά την εφαρμογή των όρων του
Μισθωτηρίου Συμβολαίου, ο Μισθωτής και ο Ιδιοκτήτης συμφωνούν να
αναζητήσουν μια συμβιβαστική λύση.
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Σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης, ο Μισθωτής και ο
Ιδιοκτήτης μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο δικαστήριο.
-------------------------------------------Ο ιδιοκτήτης

Ο ενοικιαστής
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Provisions of the Rental Agreement
The rental agreement refers to the provisions below. Though, with the
signature of the rental agreement, the owner and the renter fully agree
with all the provisions that follow.
These provisions are not printed along with the rental agreement. However,
you can print these detailed provisions and cosign them if you wish.

1.Parties involved in the Rental Agreement
The rental agreement is concluded between the owner and the renter. It
determines the conditions for the rental of the owner’s car from the renter.
“Ridemind” is not a party to the rental agreement. The rental agreement
envisages the use of the services that “Ridemind” provide.

2. Owner’s responsibility
The owner is obliged to rent a vehicle with an engine:
Ø That is in compliance with the according laws and regulations of
Greece.
Ø Which recommended maintenance by the manufacturer has been
concluded and the safety equipment, in the best of the owners
knowledge, is in excellent condition, especially the tires, the brakes,
headlights and break lights, steering and seatbelts along with the
presence of all safety equipment required in Greece.
Ø That has passed all the necessary inspections required in Greece
(KTEO)
Ø That is at least covered by a third party liability insurance and all
other insurances that are mandatory in Greece
The owner should not rent his/her car if he/she is aware for technical issues
of the car regarding the safety of the vehicle.
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3. Renter’s liability
The renter:
Ø Must meet the conditions indicated in the insurance policy which are
available in Ridemind’s website,
Ø Must not exceed the mileage indicated in the initial agreement
without prior notice of the owner,
Ø Must respect the principle of due care in using the vehicle
Ø Must not allow to any other person to drive the car
Ø Must not abandon the vehicle after a crash or damage and has to
keep the vehicle under his/her supervision until the owner or
Ridemind take action.

4.Mileage coverage
The exact price of the rental is determined by Ridemind according to the
preferences of the owner.
In case that the true mileage driven exceeded the mileage indicated by the
owner, the renter has to pay to the owner for the extra mileage according to
the predetermined price that has been agreed.

5. Proceeding in case of an accident or theft
The renter must immediately notify the police or the relevant authorities in
case of an accident, theft, loss, fire, damage caused by animals or other
degradations and shall get a report or minutes bearing witness to the
conditions in which the incident occurred.
The Renter shall also notify the Owner of any event affecting the Vehicle, as
soon as possible.
If any repairs are required, the Renter shall notify the Owner and shall
obtain his or her authorization before undertaking any repairs.
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6. Responsibilities in case of an accident or theft
The renter is liable for the car for as time as this remains to his or her
custody.
The vehicle, in addition to all other accessories made available to the
Renter, must be returned in the condition agreed by both parties at checkin, and at the date and time scheduled as per the Rental Agreement.
In case of theft or damage of the vehicle or its accessories which is in fault
of the renter or in case there is no other party to be at fault and in case of a
renter non-show at the end of the booking, the renter is liable for all
relevant costs that will be incurred.
If any damage is observed during the check-out, the renter will be pay
immediately the owner an amount from the security deposit. The amount of
the guarantee is the amount of the insurance which is deductible in case of a
damage and is held as a security deposit, as specified in the rental
agreement.
Ø The Renter and the Owner also agree to the following conditions:
Ø In the event of a puncture, the tires are the responsibility of the
Renter. If the Owner has to change two tires after a puncture, the
Renter shall pay the replacement of one tire and 50% of the cost of
the second tire. If the puncture is caused by an abnormal
obsolescence of the tires, all charges will be borne by the Owner.
Ø If the Vehicle has no spare wheel or device for repairing a puncture,
the breakdown service costs for the Vehicle will be borne by the
Owner.
Ø In case of loss or theft of the key of the Vehicle during the rental, the
Renter shall be liable for the cost of the production of a new key to
the Owner, and if the Owner specifically requests it, 50% of costs to
change the lock cylinder and the complete set of keys.
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7. Responsibilities in the event of a breakdown
The owner is liable for the proper maintenance of the vehicle and therefore
is liable for the responsible for mechanical or electrical breakdowns. The
insurance of Ridemind does not cover breakdowns.
In the event of a breakdown not resulting from a use contrary to the
provisions of this Agreement, the Renter may terminate the Rental
Agreement and be reimbursed for the rental time not used.

8. Traffic tickets
Should the Renter commit a traffic offence leading to a traffic ticket, they
shall defray the related expenses. If the Renter is ticketed or thinks they
have committed a traffic offence detected by automatic means, they shall
notify the Owner upon returning the Vehicle.
The Renter shall be required to pay a processing fee of 15 Euros per traffic
ticket incurred during the rental.

9. Penalties and compensations
If the renter is not present at the end of the rental period is obliged to pay
120 euros which will be collected by Ridemind, half of which will be paid to
the owner. If the renter informs for a delay the owner should be patient for
a short delay.
The Renters accepts also to compensate the Owner of:
Ø 15 Euros in the event of smoking in a non-smoking Vehicle;
Ø 15 Euros if the Vehicle is exceedingly dirty on the outside;
Ø 15 Euros if the Vehicle is exceedingly dirty on the inside.
Ø 60 Euros in case a professional should be involved (excessive dirt in
the interior etc.)
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10. Ridemind’s insurance
The car has been rented through the website of Ridemind. Though, under
the condition that all the insurance conditions are met, the use of the
vehicle is guaranteed by the insurance of Ridemind.
Should the Owner or the Renter, by not respecting the terms of the
insurance policy, cause a lapse in the insurance coverage, the Owner or the
Renter

undertakes

to

personally

bear

full

responsibility

for

the

consequences of any incident that may happen to the Vehicle.

11. Roadside assistance of Ridemind
The renter can, in case of a damage or accident, to call the roadside
assistance of Ridemind. The renter must inform immediately the owner in
such a case.

12. Payment services of Ridemind
The owner or the renter can use the payment service of ridemind for all the
transactions that are held via the platform. Some examples of these
payments are below:
Ø Payments due to extra mileage
Ø Compensations for difference in fuel level
Ø Penalties and compensations as indicated in article 9

13. Implementation of the rental agreement
In case of dispute which includes this rental agreement and its provisions,
the renter and the owner agree to find an amicable solution. If the
disagreement persists, the renter and the owner may turn to the competent
court.
-------------------------------------------The owner

The renter
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