
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Με την κράτησή σας, η οποία μπορεί να είναι μέσω email, fax ή τηλέφωνο, υποβάλετε 
δεσμευτική για εμάς προσφορά προς σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών . 
Η κράτηση που πραγματοποιείται από τον αιτούντα εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα πρόσωπα 
που περιλαμβάνονται σ 'αυτή. Ο αιτών είναι επίσης υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν 
υπολοίπου όλων των προσώπων που αναφέρονται στην επιβεβαίωση της κράτησης. 
Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή μας. Θα λάβετε μια 
επιβεβαίωση της κράτησης από εμάς εντός 48 ωρών από την υποβολή της κράτησής σας. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Απαιτείται προκαταβολή 120ευρω  ανά άτομο για κάθε κράτηση, εκτός αν η κράτηση 
πραγματοποιείται εντός 30 ημερών πριν την άφιξη σας, όπου το συνολικό ποσό της 
κράτησης απαιτείται. Με την λήψη της προκαταβολής θα λάβετε από εμάς εντός 24 ωρών 
επιβεβαίωση της κράτησης. Η προκαταβολή και το υπόλοιπο πληρωμής θα αναφέρονται 
στην επιβεβαίωση της κράτησης. Το υπόλοιπο πληρωμής θα καταστεί πληρωτέο το 
αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξής σας, όπου κι αν αυτό δεν 
πραγματοποιείται, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε την κράτησή σας ως άκυρη και 
να σας χρεώσουμε με αμοιβή ακύρωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Η πληρωμή για την κράτηση πρέπει να γίνει με τραπεζική κατάθεση ή με χρέωση πιστωτικής 
κάρτας. 
 
ΑΚΥΡΩΣΗ 
Εάν ακυρώσετε ή να αλλάξετε την συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή για οποιανδήποτε αιτία 
(όπως λόγοι υγείας, πολιτικές αναταραχές, απεργίες κτλ) αδυνατείτε να λάβετε τις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να πραγματοποιήσετε το ταξίδι στη Σαντορινη, θα απαιτήσουμε 
αποζημίωση για την προετοιμασία ταξιδιού ή για τυχόν οικονομικές απώλειες. 
Τα τέλη ακύρωσης υπολογίζονται και εφαρμόζονται ως εξής. 
 
Εως 30 ημέρες πριν την άφιξη το 100% της προκαταβολής 
Από 29 ημέρες πριν την άφιξη το 50% της συνολικής τιμής  
 
 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ 
Υπό εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αδυνατούμε να προσφέρουμε κάποια προσυμφωνημένη 
υπηρεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη παροχή υπηρεσίας   ή οποιοδήποτε 
από τα συστατικά του, ή να αντικαταστήσουμε με αντίστοιχο παρόμοιο και σε ανάλογη τιμή . 
Μπορείτε να δεχτείτε την νέα παρεχόμενη υπηρεσία που προσφέρεται ή να ακυρωθεί η 
κράτηση και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων. 
 
 
 
 
 
 



ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1) Ο Μισθωτής, κάνει χρήση εξοπλισμού ή συμμετέχει σε δραστηριότητες με δική του ευθύνη 
στις περιπτώσεις ατυχημάτων ή τραυματισμών. 
2) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται μόνο από τον Μισθωτή. 
3) Ο εξοπλισμός παρέχεται προς χρήση στο νερό και μόνο, ως εκ τούτου ο Μισθωτής δεν 
μπορεί να κρατήσει τον εξοπλισμό στην παραλία ή να το μεταφέρει οπουδήποτε αλλού, ή να 
αποθέτει τον εξοπλισμό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από την περιοχή μπροστά από 
το πόστο εκκινήσεως. 
4) Ο Μισθωτής θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τις διατάξεις που 
ρυθμίζουν την χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής όπως αυτές ορίζονται στον Γενικό 
Κανονισμό Λιμένα και ισχύει στην θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής 
Αρχής Σαντορινης 
5) Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις δραστηριότητες που προσφέρουμε κατά τη 
διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών και ανάλογα με την ικανότητα και την εμπειρία του 
Μισθωτή. Είναι στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε αίτημα του Μισθωτή να 
χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών ή όπου 
θεωρούμε ότι ο Μισθωτής θα βρεθεί σε επικίνδυνη κατάσταση. 
6) Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ παρέχεται προαιρετικά. Εφόσον η ασφάλιση δεν 
είναι σε ισχύ, οποιαδήποτε ζημία στον μισθωμένο εξοπλισμό θα χρεώνεται στον Μισθωτή. Ο 
Μισθώτης υποχρεούται στην αποδοχή χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας ή στην καταβολή 
εγγύησης προς κάλυψη ζημιών που μπορεί να προκύψουν στον μισθωμένο εξοπλισμό. 
Η ασφάλιση ζημιών εξοπλισμού καλύπτει ζημιές που μπορεί να συμβούν στο νερό ΔΕΝ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ όμως τις παρακάτω ζημίες: 
6.1) Ζημιές για πτερύγια (Fin) 
6.2) Ζημιές που προκλήθηκαν από κρούση σε οποιοδήποτε αντικείμενο (ύφαλο, πέτρες, 
άμμο, παράλια, άλλα σκάφη, αλλά θαλάσσια μέσα ή χρηστές αυτών, κλπ.) 
6.3) Ζημιές που συμβαίνουν εκτός θάλασσας κατά την εναπόθεση ή μεταφορά του 
εξοπλισμού από / προς την θάλασσα.  
6.4) Ο εξοπλισμός παρέχεται για ψυχαγωγική χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να 
ακυρώσουμε την ασφάλιση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με καταστροφικό τρόπο ή 
εάν ο Μισθωτής δεν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση του εξοπλισμού. Σε 
αυτή την περίπτωση το αντίτιμο ασφάλισης θα επιστραφεί και τυχόν ζημία που μπορεί να 
προκύψει στον εξοπλισμό, θα επιβαρύνει τον Μισθωτή. 
6,5) Απώλεια του εξοπλισμού μας 
7) ΔΕΝ γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρώσετε την μίσθωση 
εξοπλισμού, ή σε περίπτωση μη συμμετοχής σε άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες λόγω 
ασθένειας, τραυματισμού, έλλειψη ανέμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 
 


