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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 

(Για μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα) 
 
Η Εταιρεία ΟΔ.Υ.ΚΥ Auto Assistance (η οποία για σκοπούς του παρόντος θα καλείται «η Εταιρεία») θα παρέχει έναντι συνδρομής στο όχημα που 
καθορίζεται στον συνημμένο Πίνακα τις πιο κάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις με τους πιο κάτω όρους:  

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες / εξυπηρετήσεις εκ μέρους της Εταιρείας 
A. Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής / Τεχνικής Βοήθειας στο καθορισμένο μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα. 
B. Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχημάτων στο καθορισμένο μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα. 

2. Όροι υπηρεσιών / εξυπηρετήσεων: 
A. Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής / Τεχνικής Βοήθειας στο καθορισμένο μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα του συνδρομητή ήτοι: άμεση 

παροχή οδικής/τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 Ρυμούλκηση σε συνεργείο αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών επιλογής του συνδρομητή. 
 Επιδιόρθωση του καθορισμένου οχήματος στο δρόμο εφόσον τούτο είναι εφικτό.  
 Ρυμούλκηση σε πλησιέστερο λαστιχάρη ,σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού.  
 Ξεκίνημα του καθορισμένου οχήματος (Μπαταρία),όπου είναι δυνατό η μεταφορά του σε πλησιέστερο συνεργείο 

αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών. 
B. Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχημάτων στο καθορισμένο μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα του συνδρομητή ήτοι: Άμεση μετάβαση στη 

σκηνή του ατυχήματος και συμπλήρωση εντύπου απαίτησης εξασφαλίζοντας τα ακόλουθα: 
 φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος,  
 φωτογραφίες των ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων,  
 φωτογραφίες των τίτλων εγγραφής και των πιστοποιητικών ασφάλισης των εμπλεκομένων οχημάτων καθώς και των αδειών 

οδηγών των εμπλεκομένων οχημάτων (με την προϋπόθεση ότι αυτοί συγκατατίθενται), 
 αναγραφή όλων των στοιχείων των μαρτύρων (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), λεπτομέρειες  

ατυχήματος και  ενημέρωση για τραυματισμούς. 

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση, τις 
κυκλοφοριακές, καιρικές ή άλλες συνθήκες.  Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς λόγω κακοκαιρίας, πλημμύρας, χιονοπτώσεων, παγετού κ.α., 
η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, να αναστείλει τις υπηρεσίες της. 

4. Αν η βλάβη διορθώνεται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο της Εταιρείας τότε αναλαμβάνει να τη διορθώσει και να θέσει το καθορισμένο 
όχημα επί τόπου. Αν η βλάβη δεν διορθώνεται επί τόπου η Εταιρεία θα μεταφέρει το καθορισμένο όχημα με ειδικό όχημα στο συνεργείο 
προτίμησης του συνδρομητή. 

5. Οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται στον συνδρομητή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και όλες τις μέρες του χρόνου  συμπεριλαμβανομένων Κυριακών 
και αργιών σε όλη την έκταση του εδάφους που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί επί 
τόπου επιδιόρθωση του καθορισμένου οχήματος και θα απαιτηθεί η τοποθέτηση ανταλλακτικών ή υλικών ή καυσίμων θα γίνεται ανάλογη χρέωση 
από την Εταιρεία και ο συνδρομητής υποχρεούται όπως προβαίνει στην άμεση εξόφλησή της. 

6. Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετήσεων κατά την διάρκεια ενός έτους που δικαιούται να τύχει ο συνδρομητής, είναι για ετήσιο συμβόλαιο, δύο (2) για 
κάθε μηχανοκίνητο δίκυκλο / τρίκυκλο όχημα, για εξάμηνο συμβόλαιο, μια (1).  Σε συμβόλαια μικρότερης διάρκειας των 6μηνών δεν προσφέρονται 
υπηρεσίες άμεσης οδικής τεχνικής βοήθειας. Εξαιρούνται οι κλήσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων και των μεταφορών τους μετά από ατύχημα.  

7. Για την παροχή των υπηρεσιών ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να τηλεφωνεί στην Εταιρεία και να αναφέρει τον αριθμό εγγραφής του 
καθορισμένου οχήματος, το ακριβές σημείο που έχει ακινητοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θα του ζητηθούν για διευκόλυνση της 
εξυπηρέτησης του. 

8. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής εγκαταλείψει το καθορισμένο όχημα του η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών 
αντικειμένων του συνδρομητή από το όχημα ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία ή απώλεια υποστεί αυτό. 

9. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν έχει τακτοποιημένη την συνδρομή του η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί να προσφέρει τις  υπηρεσίες της 
στο καθορισμένο όχημα. 

10. Σε περίπτωση που το καθορισμένο όχημα ακινητοποιηθεί και ο συνδρομητής δεν καλέσει την Εταιρεία για βοήθεια αλλά οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια εταιρεία, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον συνδρομητή ή σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που θα 
έχει προσφέρει τέτοια υπηρεσία.  

11. Σε περίπτωση που το καθορισμένο όχημα υποστεί ζημία συνεπεία της ρυμούλκησης και/ή των παρεχόμενων υπηρεσιών εξ’ υπαιτιότητας της 
Εταιρείας τότε η Εταιρεία θα αποζημιώσει το συνδρομητή για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το καθορισμένο όχημα. 

12. Σε περίπτωση που η βλάβη του καθορισμένου οχήματος δεν επιδιορθώνεται επί τόπου εναπόκειται στην κρίση της Εταιρείας για το ποιο μέσο θα 
χρησιμοποιήσει για την μεταφορά του. Εάν για το καθορισμένο όχημα θα απαιτηθεί ρυμούλκηση με ειδικό  όχημα (ανυψωτήρα, ειδικό ρυμουλκό 
κτλ.) που δεν διαθέτει η Εταιρεία τότε αυτή θα μεριμνήσει για λογαριασμό του συνδρομητή για εξεύρεση ειδικού οχήματος με έξοδα του ιδίου.  

13. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών (πλημμύρες, χιόνια, πάγοι, ομίχλη, κατολισθήσεις, σεισμοί, κομμένοι ή χαλασμένοι δρόμοι και άλλες παρόμοιες 
συνθήκες) η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει της υπηρεσίες της νοουμένου ότι  αυτό θα είναι αντικειμενικά εφικτό. 

14. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του καθορισμένου οχήματος παρέχεται η δυνατότητα στον οδηγό της Εταιρείας εφόσον είναι δυνατόν, να εξυπηρετεί 
και άλλα οχήματα συνδρομητών που υπέστησαν βλάβη και βρίσκονται στη διαδρομή του. 

15. Εάν το καθορισμένο όχημα κατά τον χρόνο που θα χρειαστεί ρυμούλκηση μεταφέρει φορτίο, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας να 
αποφασίσει εάν θα το ρυμουλκήσει με το φορτίο του ή όχι. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της αποφασίσει ότι το 
καθορισμένο όχημα θα πρέπει να ρυμουλκηθεί χωρίς το φορτίο του τότε αυτή θα βοηθήσει τον συνδρομητή να εξεύρει ο ίδιος με δική του δαπάνη 
κατάλληλο όχημα για μεταφόρτωση και μεταφορά του φορτίου του. 
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16. Εάν το όχημα έχει υποστεί κατασκευαστικές αλλαγές, οι οποίες δυσχεραίνουν  την μεταφορά του, είτε αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς, 
εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας να αποφασίσει εάν θα το ρυμουλκήσει με την προϋπόθεση ότι το συνολικό φορτίο του δεν ξεπερνά 
τα 3.500kg και ο συνδρομητής αναλαμβάνει προσωπικά οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο όχημα του κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
του. 

17. Εάν το καθορισμένο όχημα ακινητοποιηθεί στην επαρχία που έχει την κατοικία του ο συνδρομητής (όπως αύτη υποδεικνύεται από την τελευταία 
γνωστή διεύθυνση που δήλωσε ο συνδρομητής στην Εταιρεία)  η Εταιρεία έχει υποχρέωση να το μεταφέρει σε συνεργείο εντός της επαρχίας αυτής. 
Εάν ο συνδρομητής θέλει να το μεταφέρει σε άλλη επαρχία τότε χρεώνεται ο ίδιος την μεταφορά. Εάν το καθορισμένο όχημα ακινητοποιηθεί σε 
επαρχία άλλης από αυτής που έχει την κατοικία του ο συνδρομητής (όπως αύτη υποδεικνύεται από την τελευταία γνωστή διεύθυνση που δήλωσε 
ο συνδρομητής στην Εταιρεία)  η Εταιρεία έχει υποχρέωση να το μεταφέρει σε συνεργείο εντός της επαρχίας της οποίας έχει ακινητοποιηθεί ο 
συνδρομητής ή στην επαρχία που έχει την κατοικία του ο συνδρομητής όπως αύτη υποδεικνύεται από την τελευταία γνωστή διεύθυνση που 
δήλωσε ο συνδρομητής στην Εταιρεία). 

18. Η εξυπηρέτηση όλων των συνδρομητών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο λήψεως της κλήσης. 

19. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη των μεταφερόμενων οχημάτων, παρά μόνο για όσο διάστημα απαιτείται, για να διεκπεραιωθεί η 
εξυπηρέτηση. 

20. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί οχήματα τρίτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το όχημα του συνδρομητή, για να μπορεί να 
ολοκληρωθεί η μεταφορά. 

21. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη, να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματα συνδρομητών. 

22. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό τον πρωθύστερο όρο (condition president) ότι το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση και 
σε πλήρη λειτουργία.    

23. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος να τερματίσει τη 
συμφωνία αυτή και/ή να απαιτήσει νόμιμες αποζημιώσεις για βλάβες που θα υποστεί. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Δεν θα προσφέρονται υπηρεσίες από την Εταιρεία εάν:  
1. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν είναι σε ισχύ και ο συνδρομητής δεν έχει μαζί του πιστοποιητικό ασφάλισης ή καλυπτικό σημείωμα που να είναι 

σε ισχύ. 
2. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σε ισχύ λιγότερο των 6 μηνών (π.χ. 4μηνο συμβόλαιο, 3μηνο συμβόλαιο) εκτός και εάν αφορά παροχή Υπηρεσίας 

Φροντίδας Ατυχημάτων. 

3. Το καθορισμένο όχημα χρειάζεται μετακίνηση από συνεργείο σε συνεργείο ή από την κατοικία του σε συνεργείο εάν αυτός είχε επιλέξει να 
μεταφερθεί το καθορισμένο όχημα στην κατοικία του αντί σε συνεργείο.  

4. Κατά τον χρόνο της βλάβης το καθορισμένο όχημα συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας ή επιδείξεις. Εξαιρούνται οχήματα αντίκες που 
λαμβάνουν μέρος σε αγώνες παλιού αυτοκινήτου. 

5. Ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών και δεν είναι σε θέση να οδηγήσει το καθορισμένο όχημα νοουμένου ότι 
αυτό δεν έχει βλάβη. 

6. Η Εταιρεία δεν έχει τα κλειδιά του καθορισμένου οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί με συνέπεια η μεταφορά να μην είναι εφικτή. Τα κλειδιά του 
οχήματος πρέπει να ευρίσκονται με το όχημα. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συλλέξει τα κλειδιά, από άλλο σημείο. 

7. Το καθορισμένο όχημα έχει υποστεί βλάβη πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου ή την ανανέωση και δεν έχει επιδιορθωθεί ή το καθορισμένο 
όχημα ήταν ακινητοποιημένο πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου. 

8. Ο συνδρομητής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του καθορισμένου οχήματος. 

9. Το καθορισμένο όχημα είναι νέας τεχνολογίας και το ξεκλείδωμα του απαιτεί εξειδικευμένο κλειδαρά. Σε περίπτωση που το όχημα δεν μπορεί να 
ξεκλειδωθεί ή η κλειδαριά έχει πάθει εμπλοκή ή το όχημα  διαθέτει ηλεκτρονική  κλειδαριά, ο συνδρομητής θα πρέπει να καλέσει κλειδαρά της 
δικής του επιλογής, ή να βοηθηθεί να εξεύρει κλειδαρά και θα επωμίζεται τα σχετικά έξοδα. 

10. Tο κιβώτιο ταχυτήτων είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπαίνει η νεκρά (neutral). Σε τέτοια περίπτωση, ο συνδρομητής οφείλει να καλέσει μηχανικό 
για να ξεμπλοκάρει το κιβώτιο ταχυτήτων, ή το χειρόφρενο και μετά να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες μεταφοράς. 

11. Το όχημα έχει υποστεί βλάβη φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, καθρέφτη. Εξαιρούνται περιπτώσεις στις 
οποίες τίθεται θέμα ασφαλής οδήγησης. 

12. Το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε αστυνομικό σταθμό ή αλλού λόγω τροχαίας ή άλλης παράβασης και όχι λόγω ατυχήματος ή βλάβης. 

13. Ο συνδρομητής καλύπτεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τύπου Motor Trade. Σε τέτοια περίπτωση προσφέρονται μόνο Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών 
Ατυχημάτων. 

14. Το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε αλυκή, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, άμμο, χιόνι, ή πάγο, χωράφια, χαράδρες, γκρεμούς, ανώμαλους, ή 
δύσβατους δρόμους, σε μη προσβάσιμα και επικίνδυνα μέρη. Η Εταιρεία υποχρεούται να επισκεφθεί το σημείο όπου έχει ακινητοποιηθεί ο 
συνδρομητής και η εξαίρεση αυτή θα ισχύ αν διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η ρυμούλκηση. 

15. Το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε κλειστούς ή στενούς χώρους, υπόγεια ή πολυόροφους χώρους στάθμευσης που δεν επιτρέπουν την 
προσέγγιση του ρυμουλκού καθώς επίσης και όταν η προσέγγιση του δεν είναι δυνατή λόγω άλλων εμποδίων.  

16. Η υπηρεσία οδικής βοήθειας δε προσφέρεται σε μηχανοκίνητα δίκυκλα / τρίκυκλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη διανομή έτοιμου φαγητού 
(delivery). 

Εκ μέρους της  
ΟΔ.Υ.ΚΥ Auto Assistance 

 


