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Για την κράτηση της παραγγελίας απαιτείται έγγραφη ενημέρωση της Clean ‘n’ Carry από τον πελάτη και κατάθεση της 

συμφωνηθείσας προκαταβολής. 

 

Με την αποστολή  της παραγγελίας, η Clean ‘n’ Carry εισπράττει το 100% της αξίας του μισθώματος. 

 

Σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, ο μισθωτής ευθύνεται για την επιδιόρθωση του και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα 

επιδιόρθωσης, ενώ η διαδικασία επιδιόρθωσης του εξοπλισμού αναλαμβάνεται άμεσα από την προμηθεύτρια. 

 

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού, ο μισθωτής αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη της πλήρους  

αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα προκύψει, παραιτούμενος ταυτόχρονα από την προβολή  

οποιασδήποτε ενστάσεως ή αντιρρήσεως σχετικά με την αποκατάσταση της ζημιάς. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού 

(όπως αυτός αναγράφεται στα σχετικά Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) από το μισθωτή 

πρέπει να γίνει εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, διαφορετικά η προμηθεύτρια έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει η ίδια 

στην άμεση εύρεση και αντικατάσταση του εξοπλισμού με χρέωση το μισθωτή. 

 

Σε περίπτωση κλοπής του εξοπλισμού, ο μισθωτής αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη της πλήρους αποζημίωσης για  

κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα προκύψει, παραιτούμενος ταυτόχρονα από την προβολή οιασδήποτε ενστάσεως  

ή αντιρρήσεως σχετικά με την αποκατάσταση της ζημιάς. Ο μισθωτής πρέπει να ενημερώσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές 

για την απώλεια του εξοπλισμού και να προσκομίσει στη προμηθεύτρια επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής αναφοράς.  

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κάθε μέρα απουσίας του εξοπλισμού θα θεωρηθεί καθυστέρηση και θα έχει τις ανάλογες 

χρεώσεις. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού (όπως αυτός αναγράφεται στα σχετικά Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις ή/και  

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) από το μισθωτή πρέπει να γίνει εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, διαφορετικά  

η προμηθεύτρια έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει η ίδια στην άμεση εύρεση και αντικατάσταση του εξοπλισμού  

με χρέωση το μισθωτή. 

 

Με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται στην επιστροφή του εξοπλισμού. Σαν αποδεικτικό επιστροφής θεωρείται 

το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής που εκδίδεται από την προμηθεύτρια με την επιστροφή του εξοπλισμού από τον μισθωτή, 

ή το Αποδεικτικό Παραλαβής – Συνοδευτικό Δελτίο που εκδίδει η συμβεβλημένη εταιρία ταχυμεταφορών, με την παραλαβή 

του εξοπλισμού από το μισθωτή. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει τον εξοπλισμό που έχει μισθώσει στην έδρα της προμηθεύτριας, το αργότερο μέχρι  

τις 15:00, της ημέρας που έχει προκαθοριστεί κατά την μίσθωση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καθυστέρησης,  

ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί με τις αντίστοιχές σχετικές χρεώσεις. Σαν αποδεικτικό επιστροφής θεωρείται  

το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής που εκδίδεται από την προμηθεύτρια με την επιστροφή του εξοπλισμού από τον μισθωτή, 

ή το Αποδεικτικό Παραλαβής – Συνοδευτικό Δελτίο που εκδίδει η συμβεβλημένη εταιρία ταχυμεταφορών, με την παραλαβή 

του εξοπλισμού από το μισθωτή. 

 

Εάν ο μισθωτής υπερβεί την προσυμφωνημένη διάρκεια ενοικίασης, η επιπρόσθετη χρέωση υπολογίζεται βάσει  

της αντίστοιχης τιμής μίσθωσης της μίας (1) ημέρας, πολλαπλασιασμένη του αριθμού των ημερών της καθυστέρησης. 
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Ο μισθωτής, υπογράφων, παραλαβών κατά την παραλαβή εξοπλισμού αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε για την ασφάλεια και 

ορθή λειτουργία του. Δηλώνει ρητά ότι θα χρησιμοποιείται μόνον από τον ίδιο ή από άτομα που έλαβαν γνώση σαφών  

οδηγιών. 

 

Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου, φθαρμένου ή/και ελλιπούς εξοπλισμού, ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει  

τη προμηθεύτρια εντός δύο (2) ωρών από τη παραλαβή του εξοπλισμού. Σαν ώρα παραλαβής, θεωρείται η ώρα που  

αναγράφεται στο σχετικό δελτίο αποστολής/παράδοσης της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται πως ο εξοπλισμός βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. 

 

Η παραλαβή του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την έδρα της εκμισθώτριας εταιρείας, όπως και η επιστροφή του.  

Αν η μισθώτρια επιθυμεί την παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο της, αυτό θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης  

με την εκμισθώτρια και με την ανάλογη επιπλέον χρέωση μεταφορικών. 

 

Για αποστολές εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, η Clean ‘n’ Carry παραδίδει τον εξοπλισμό στην έδρα της μεταφορικής  

εταιρείας. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς την Αθήνα, βάση τιμοκαταλόγου της μεταφορικής εταιρίας βαρύνουν  

εξ ολοκλήρου τον μισθωτή. 

 

Για τοποθετήσεις εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, η μεταφορά, τοποθέτηση και απεγκατάσταση γίνεται κατόπιν συμφωνίας 

από συνεργεία της Clean ‘n’ Carry με επιβάρυνση του πελάτη. 

 

 

 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Για την Clean ‘n’ Carry  Για τον μισθωτή  

Απόστολος Φ. Κόγκας                                                       

 

 

 

Υπογραφή, σφραγίδα, ονοματεπώνυμο 
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