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I. Γενικοί όροι 

1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων με 

οδηγό ,που έχει εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας transfer.puerto.bg που παρέχει η “Puerto” OOD. 

1.2. Οι χρήστες της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό μπορεί να είναι μόνο ατομα 

ηλικίας 18 ετών και άνω που κατέχουν έγκυρα προσωπικά χαρτια: διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας 

και έγκυρη πιστωτική / χρεωστική τραπεζικη κάρτα. Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό συνοδείας ενηλίκων. 

1.3. Οι κρατήσεις σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μπορούν να γίνουν online τουλάχιστον 12 

ώρες πριν από την έναρξη της υπηρεσίας. Η κρατηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται όταν ο χρήστης 

πληρώσει το πλήρες ποσό για τον προορισμό που επέλεξε και λαμβάνει μια επιβεβαίωση και ένα 

βαουτζερ κρατήσεων του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην αίτηση του 

πελάτη. Εάν ο χρήστης δεν καταβάλει αυτό το ποσό, το αίτημα θεωρείται μη επαληθευμένο και 

μπορεί να ακυρωθεί. 

1.3.1 Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για κράτηση και υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη δηλώνει 

ότι τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό είναι αλήθεια ότι η πιστωτική / χρεωστική κάρτα που 

χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό είναι προσωπικά του, και ότι υπάρχουν αρκετα ποσσα για την 

κάλυψη του κόστους των υπηρεσίας. 

1.3.2 Η «Puerto» OOD ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον επιβεβαίωση των στοιχείων της πιστωτικής 

κάρτας του χρήστη πριν από την παροχή της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό. Ελλείψει 

επιβεβαίωσης και ελλείψει πληρωμής για την υπηρεσία, η «Puerto» OOD έχει το δικαίωμα να 

ακυρώσει ένα ήδη αποδεκτό αίτημα και να μην παρέχει την υπηρεσία στον καταναλωτή. 

1.3.3 Το δελτίο κρατήσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό και τηλέφωνα για σύνδεση με 

γραφείο του«Puerto» OOD. Ο χρήστης πρέπει να παράσχει το κουπόνι που προκύπτει σε χαρτί ή να 

εμφανιστεί σε μια κινητή συσκευή στον πάροχο υπηρεσιών. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωσης 

εάν η υπηρεσία δεν παρέχεται επειδή δεν μεταφέρει μαζί του ή δεν παρουσιάζει το κουπόνι 

κράτησης ή αν δεν βρει τον οδηγό στο χώρο συνάντησης. και αν δεν επικοινωνήσετε αμέσως με το 

γραφείο του«Puerto» OOD. 

1.3.4 Το ποσό που καταβλήθηκε για την υπηρεσία δεν επιστρέφεται όταν ο χρήστης δεν εμφανιστεί 

ή ακυρώσει το αίτημα λιγότερο από 24 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης. Σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την καταβληθείσα προκαταβολή κατά 

την επόμενη χριση ενός αυτοκινήτου με οδηγό. Σε περίπτωση επιστροφής στον καταναλωτή, όλα τα 

διοικητικά και τραπεζικά έξοδα, καθώς και τα τέλη ακύρωσης ή αλλαγής, αφαιρούνται από το 

καταβληθέν ποσό. 

1.4. Μια αλλαγή μιας προηγούμενης παραγγελίας είναι δυνατή μόνο εάν γίνει μέχρι και 24 ώρες 

πριν από την έναρξη της υπηρεσίας και επιβεβαιώνεται από την «Puerto» OOD στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του χρήστη: info@puerto.bg. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις ισχύουν όταν ο χρήστης 

αλλάξει τη σειρά: πρώτη και δεύτερη αλλαγή - δωρεάν, τρίτη και μεταγενέστερη αλλαγή - 30 

ευρώ. 
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II. Τιμές, τρόπος πληρωμής 

2. Οι τιμές για την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

transfers.puerto.bgκαι ισχύουν τη στιγμή που το ζητήσατε. Η τιμή της υπηρεσίας επιβεβαιώνεται 

ως μέρος της διαδικασίας εξαγοράς από την Puerto OOD. Εάν η τιμή δεν έχει καταγραφεί σωστά 

κατά τη διάρκεια της αίτησης, ο χρήστης ενημερώνεται περαιτέρω και μπορεί να δεχτεί ή να 

ακυρώσει το αίτημα υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Με την ακύρωση ενός αιτήματος, η Puerto 

αποζημιώνει πλήρως το προκαταβληθέν ποσό, αλλά δεν οφείλει συμπληρωματική αποζημίωση 

στον καταναλωτή. 

2.1 Οι τιμές της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό εμφανίζονται σε Ευρώ, βουλγαρικό 

νόμισμα - λεβα, πληρωτέα στο αντίστοιχο νόμισμα ή σε Leva με τις τιμές της Βουλγαρικής Εθνικής 

Τράπεζας (BNB) για την ημέρα. 

2.1.2 Η ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό κόστος χρεώνεται ανά όχημα και περιλαμβάνει: νοικεο 

ένα αυτοκίνητο, προσλάβετε έναν οδηγό, καύσιμα, πελάτη στο όρισε τόπο αναχώρησης, την 

ασφάλιση των επιβατών μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι καρέκλες και προπληρωμένες 2 δωρεάν για 

παιδιά θεσεισ. Το κόστος της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει τα τέλη στάθμευσης ή τα τέλη που 

καταβάλλονται κατά τη διέλευση τουριστικών, ιστορικών ή άλλων πληρωμένων τρόπων 

διαμετακόμισης. 

2.2 Η ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων δεν καλύπτει την απώλεια ή την κλοπή προσωπικών 

αντικειμένων του χρήστη, καθώς και ελαττώματα και ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος. 

2.3 Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες γίνονται μέσω της υπηρεσίας 

myPOS. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από myPOSEuropeLtd, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, με 

άδεια ηλεκτρονικού χρήματος από την επιτροπή Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον 

αριθμό 900 826, σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα (οδηγία 2009/110 / ΕΚ), ο νόμος 

περί Ηλεκτρονικού Χρήματος 2011 και ο νόμος περί πληρωμής 2017 (UK), η οποία παρέχει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμές στον ΕΟΧ από την 1η Απριλίου 2018. Μέλοςτης 

SWIFT και του SEPA μεκωδικό BIC: MPOSGB2L 

Αλλάοιέμποροι στις υπηρεσίεςτηςΒουλγαρίας myPOS που προσφέρονται από «Aykart» JSC (ICARD 

μ.Χ.), ενόςιδρύματος ηλεκτρονικούχρήματος άδεια από τις βουλγαρικές πακέτα 

Εθνικήbanka.myPOSδιανέμονται από myPOS Services Ltd ( «MAYPOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ε.Π.Ε.), μια 

εταιρεία τουομίλουτηςmyPOS Europe Ltd., και στηΒουλγαρία και myPOS.bg ( "MAYPOS.BG" Ltd.) -. 

κατάστημαλεωφόρο James Boucher 76Α, Σόφια 1407. Όλες οι online πληρωμές που προστατεύονται 

από τις τεχνολογίες ασφαλείας 3DSecure / PCIDSS. Οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη 

παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές. 

2.4 Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας καταβάλλεται από πιστωτική κάρτα ή υπόκειται τραπεζικό 

έμβασμα σε επιπλέον τραπεζικά έξοδα στη δικη σας τραπεζα. 

2.4.1 Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πιστωτικών καρτών από τρίτους, οι 

περισσότερες τράπεζες και οι εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, να αναλάβει τον κίνδυνο 

και να καλύπτει όλες τις πληρωμές που απορρέουν από κατάχρηση ή απάτη. Η «Puerto»OOD δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια απάτη ή οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά στον χρήστη. 
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III. Προϋποθέσεις λήψης και μεταφοράς του χρήστη 

3. Ο οδηγός συναντά καταναλωτή στο σημείο και το χρόνο που επιλέγει ο χρήστης και που 

καθορίζεται στο κουπόνι της κράτησης. Η αποτυχία να ανοίξουν έναν εκπρόσωπο του «Puerto»OOD 

στον τόπο της συνεδρίασης, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να καλέσει αμέσως τα τηλέφωνα που 

αναγράφονται στο κουπόνι της κράτησης. Εάν αυτό το τηλέφωνο δεν έχει καταχωρηθεί με το 

γραφείο της αίτησης «Puerto»OOD θεωρείται ακυρωθεί λόγω μη εμφάνισης του καταναλωτή. Στην 

περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δεν δικαιούται αποζημίωση. 

3.1 Μετά την καταχώριση της αίτησης, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις 

πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Puerto, η οποία ασχολείται με το ταξίδι προς 

την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό για τους αντίστοιχους προορισμούς και να 

παρέχουν επαρκή χρόνο για την εφαρμογή του. Δημοσιεύθηκε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

Πουέρτο είναι κατά προσέγγιση και για την άνεση του χρήστη και το «Puerto»OODδεν φέρει καμία 

ευθύνη και δεν ευθύνεται για τις ζημίες που υπέστησαν οι χρήστες εφάπαξ αποζημίωση (π.χ. έχασε 

την πτήση, τρένο, λεωφορείο), εάν δεν έχει παράσχει επαρκή χρόνο για την την απόδοση της 

υπηρεσίας και όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτήν. 

3.2 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες πτήσης / τρένου / λεωφορείου με τις 

οποίες φθάνει. Πουέρτο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν οφείλει αποζημίωση για την εξαιρετική 

υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό, αν ο χρήστης δεν παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση. 

3.3 Σε περίπτωση που ο χρήστης πτήση ακυρωθεί, καθυστερήσει ή να εκτραπεί προς άλλο 

αεροδρόμιο, Πουέρτο Ltd γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως ένα e-mailinfo@puerto.bgτο νέο 

χρόνο και τόπο άφιξης. Αν η γνωστοποίηση γίνεται πολύ αργά, ο καταναλωτής θα πρέπει να κάνει 

μια νέα αίτηση ή να καταβάλουν πρόσθετο τέλος 15 ευρώ για την αλλαγή το παλιό. «Puerto»OOD 

μπορεί να εκτελέσει υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτο με οδηγό από το νέο σημείο άφιξης μόνη 

επιλογή που έχουν στη διάθεσή τους, και αν ο χρήστης συμφωνεί εγγράφως να πληρώσετε 

επιπλέον κόστος. 

3.4 «Puerto»OODκαι οι συνεργάτες του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

ανταποκριθεί τόπο και χρόνο που αναφέρεται στο κουπόνι της κράτησης του χρήστη, αλλά η 

εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση για τις ζημίες που 

υπέστη από το χρήστη, ανεξάρτητα από τους λόγους της Εταιρείας που απορρέουν από ένα τυχαίο 

γεγονός όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα και άλλες που θα μπορούσε να 

καθυστερήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό. 

3.5 «Puerto»OODδιατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία εάν η συμπεριφορά του 

χρήστη ή / και των συνοδευτικών άτομα είναι ασφαλής και επηρεάζει την ασφάλεια των άλλων. 

Πουέρτο δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το χρήστη 

και των συνοδών τους, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της υπηρεσίας σε αυτή την περίπτωση. 

3.5.1 «Puerto»OODκαι διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς ειδοποίηση και 

επιβαρύνουν τον καταναλωτή, εάν η συμπεριφορά των καταναλωτών και των προσώπων που 

συνοδευτικών άτομα του οχήματος δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. «Puerto»OODδεν 

ευθύνεται για τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το χρήστη και των συνοδών τους, ως 

αποτέλεσμα του τερματισμού της υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
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3.5.2 Το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και ναρκωτικές ουσίες και η κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών απαγορεύεται αυστηρά μέσα στο αυτοκηνιτο. 

3.5.3 Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του οχήματος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

«Puerto»OODείναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημία το συντομότερο δυνατό ή να 

αντικαταστήσει τα οχήματα που είναι μέσα σε οκτώ ώρες, αλλά δεν πληρώνουν αποζημίωση για τη 

ζημία που υπέστη από τον χρήστη να χάσετε πτήση, λεωφορείο, τρένο και άλλα που οφείλονται σε 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας. 

IV. Βλάβη στο εσωτερικό του οχήματος 

4. Σε περίπτωση βλαβών και ζημιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οχήματος που προκαλεί ο 

χρήστης κατά τη χρήση της υπηρεσίας, το όχημα αποστέλλεται για επιθεώρηση σε εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο. Η «Puerto»OODειδοποιεί τον ενοικιαστή για τη ζημια που αναφέρεται στην αίτηση και 

εκδίδει τιμολόγιο για το ποσό της επισκευής του οχήματος. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει την αξία του τιμολογίου την ημέρα παραλαβής και εάν η υπηρεσία δεν έχει ακόμη 

εκτελεστεί πλήρως ή εντός μίας εβδομάδας, εάν η εκτέλεση έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

4.1. «Puerto»OODδιατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου με 

οδηγό, χωρίς προειδοποίηση και σε βάρος του καταναλωτή, αν δεν πληρώσει όλο το κόστος των 

ζημιών που προκλήθηκαν από αυτό και βλάβες στο όχημα. 

V. Υποχρεώσεις και ευθύνες του χρήστη 

Ο χρήστης αναλαμβάνει: 

5. Προσέξτε προσεκτικά το αυτοκηνιτο στο οποίο ταξιδεύει. 

5.1 Για να κοινοποιεί «Puerto»OOD για την κατάθεση της αίτησης για ενοικίαση αυτοκινήτου με 

οδηγό αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με μεγαλεσσισκευές και από τις διαστάσεις / μέγεθος άνω των 

110 cm / και τον εξοπλισμό του σκι, μπαστούνια του γκολφ, σέρφινγκ, πίνακες και άλλα για την 

παροχή ενός κατάλληλου μεγέθους οχήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την 

παραγγελία, εάν ο αριθμός των επιβατών και των αποσκευών τους δεν μπορεί να χωρέσει κάτω από 

κανονικές συνθήκες στο μοντέλο αποκλειστικό όχημα, εάν τη στιγμή της κράτησης δεν περιγράφουν 

τις ιδιαιτερότητες των εξωτερικών διαστάσεων των αποσκευών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 

καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση εφόσον ζητηθεί επιβεβαίωση από το Πουέρτο ή 

δεν περιγράφεται προηγουμένως στο βιβλίο ότι ο αποκλειστικός όχημα είναι κατάλληλο για τον 

αριθμό των επιβατών και των αποσκευών τους. 

5.2. Σε περίπτωση προβλημάτων με την παρεχόμενη υπηρεσία, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώσει αμέσως την «Puerto»OOD γραπτώς και στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο κουπόνι 

κράτησης. Η ομάδα την«Puerto»OODθα κάνει ό, τι είναι δυνατό για να λύσει το πρόβλημα με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν ο χρήστης δεν ενημερώσει εγκαίρως όταν παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβλημα και δεν παρέχει μια λειτουργική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, αυτό θα επηρεάσει 

την ικανότητα της ομάδας Πουέρτο λύσει το πρόβλημα εξαιτίας των οποίων «Puerto»OODδεν είναι 

υπεύθυνη. 
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5.3. Σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους, βάρους κάτω των 13 

κιλών, πρέπει να ταξιδεύουν σε παιδικό κάθισμα με οπίσθιο κάθισμα (BABYSEAT). Παιδιά 

μεγαλύτερα του 1 έτους και ζυγίζει πάνω από 8 κιλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε παιδικό κάθισμα 

(ΠΑΙΔΙ SEAT), και τα παιδιά με την ανάπτυξη των λιγότερο από 1,50 μέτρα και ζυγίζει πάνω από 17 

κιλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας με ειδικό κάθισμα ανύψωσης 

(BOOSTERSEAT). 

5.4 «Puerto»OODπροσφέρει στάνταρ παιδικά καθίσματα και καθίσματα ανύψωσης, αλλά συνιστά 

να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα προσωπικά του / της για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια και 

άνεση για τα παιδιά που ταξιδεύουν. Puerto, δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και την καλή 

λειτουργία των παιδικών καθισμάτων. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, το Puerto δεν προσφέρει 

παιδικές καρέκλες για βρέφη (BABYSEAT). 

5.5 Ο χρήστης πρέπει να αναφέρει στην ηλεκτρονική αίτηση τον αριθμό και τον τύπο των παιδικών 

καθισμάτων που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του. Η«Puerto»OODδεν ευθύνεται για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας ή για τους επιβάτες που ταξιδεύουν στο όχημα χωρίς 

τα απαραίτητα παιδικά καθίσματα εάν ο καταναλωτής δεν συμμορφωθεί με την προϋπόθεση αυτή. 

5.6. «Puerto»OODκαι τα στελέχη, τους διευθυντές της, οι εργαζόμενοι δεν θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που τυχόν απώλεια 

παραγωγής, απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημιά / α πελάτη 

ή φήμη, απώλεια της απαίτησης · για τυχόν ανακρίβειες που σχετίζονται με τις μεταφορές 

ιστοσελίδων.puerto.bg (συμπεριλαμβανομένων των τιμών). για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

προσφερόμενα προϊόντα. για τυχόν ζημίες, απώλειες ή δαπάνες που επιβαρύνουν τον χρήστη για 

τον οποίο υπέστη ευθύνη ή έχει καταβάλει, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση, την 

αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση των υπηρεσιών του Πουέρτο Ρίκο. ή για οποιοδήποτε 

(προσωπική) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, 

επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή δαπάνες ή για τις οποίες ο χρήστης είναι υπόλογη, ή 

καταβάλλεται από τον ίδιο, είτε λόγω της (νομικής) πράξεις, λάθη, έχασε δεσμεύσεις (συνολικά) 

ανεπάρκεια, εκ προθέσεως έγκλημα, παραλείψεις, αποτυχία, παραμόρφωση, αδικοπραξία ή 

παράβαση των επισήμων καθηκόντων (πλήρη ή μερική) του ξενοδοχείου (υπάλληλοι, διευθυντές, 

πράκτορες, αντιπροσώπους της ή τον Philise εταιρείες)? συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 

(μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιοδήποτε άλλο 

γεγονός πέραν του ελέγχου την«Puerto»OOD(πόλεμος, απειλή πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών 

και τις συνέπειές της ή την απειλή τέτοιας δραστηριότητας, ταραχές, δράση οποιασδήποτε είναι 

κυβερνητικές ή άλλες εθνικές ή τοπικές αρχές, βιομηχανικό ατύχημα, απεργία, φυσική ή πυρηνική 

καταστροφή, πυρκαγιά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οδικά ατυχήματα κ.λπ.). 

VI. Τελικέςδιατάξεις 

6. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα transfers.puerto.bgκαι 

μπορεί να τροποποιηθεί από τη«Puerto»OODαλλαγές ανά πάσα στιγμή δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο και είναι στη διάθεση του χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την 

υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό γίνονται δεκτές από τον χρήστη κατά το χρόνο 

υποβολής του αιτήματος. 

http://transfers.puerto.bg/
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6.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με το εκδοθέν δελτίο είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ 

«Puerto»OOD και του καταναλωτή. Με την τοποθέτηση πινακίδων «Συμφωνώ με τους Όρους και 

Προϋποθέσεις» στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, οι επιβεβαιώνει χρήστη που τις διαβάζουν, να 

κατανοήσουν το περιεχόμενό τους, συμφωνούν μαζί τους και να τους αποδέχεται επισήμως. 

6.2 Η αρχική βουλγαρική έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων έχει μεταφραστεί σε 

άλλες γλώσσες. Η μετάφραση είναι μόνο γραφική μετάφραση που δεν έχει νομική αξία. Σε 

περίπτωση διαφωνίας ως προς το περιεχόμενο, την εφαρμογή ή την ερμηνεία των Όρων ή 

αποκλίσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και μετάφραση σε ξένη γλώσσα πρέπει να εφαρμόζεται 

βουλγαρικό κείμενο είναι ζωτικής σημασίας. 

6.3 Αλληλογραφία μεταξύ την «Puerto»OOD και του χρήστη γίνεται ως εξής: «Puerto»OOD 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@puerto.bg, Χρήστης - ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που παρέχεται από τον ίδιο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση για επαφές. 

6.4 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ληφθείσα την ημέρα κατά την οποία 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε στο γραμματοκιβώτιο του Puerto ή την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα αν το μήνυμα έχει ληφθεί για Σαββατοκύριακα ή αργίες. 

6.5 Η «Puerto»OODμπορεί να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη μίσθωση σε περίπτωση ανάγκης. 

6.6 Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών σχετικά με αυτούς τους όρους θα πρέπει να επιλυθούν σε 

πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, και αν αυτό δεν είναι δυνατό η διαφορά 

παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Διαιτησίας στο BCCI. Το δικαίωμα επίλυσης των διαφορών είναι 

βουλγαρικό. 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 01.04.2018. 


