
Η BEST Car Rentals ξεκίνησε το 1992 με πρωταρχικό στόχο να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση 
στους πιο απαιτητικούς πελάτες με νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα, όλων των κατηγοριών.

Σήμερα όχι μόνο εκπλήρωσε την φιλοδοξία της αλλά έχει μπεί πλέον δυναμικά στο χώρο της ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων στο νησί μας, με την άριστη κατάσταση των αυτοκινήτων του στόλου της που συνεχώς 
ανανεώνεται.

Η BEST Car Rentals διαθέτει άριστα τεχνολογικά εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει άμεση επαφή με τον 
πελάτη και βρίσκεται ανά πάσα στιγμή κοντά του για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι λογικές τιμές της την κάνουν πλέον ανταγωνίσιμη με τις άλλες εταιρίες,  επιτρέποντας στον 
οποιονδήποτε πελάτη να επιλέξει με την ποικιλία στον τύπο των αυτοκινήτων της.

Επίσης διαθέτει σταθμό συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων της, και χώρο στάθμευσης για να 
ικανοποιήσει τους πελάτες της με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η BEST rent a car για να προσφέρει ποιότητα στις υπηρεσίες της φροντίζει μεταξύ άλλων ώστε:

o Τα αυτοκίνητά της να ανανεώνονται συνεχώς
o Η συντήρηση να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
o Οι επιβάτες και τα αυτοκίνητα να είναι πλήρης ασφαλισμένα
o Η τιμολογιακή της πολιτική να ακολουθεί τον ανταγωνισμό

Ο Στόλος μας αποτελείται από:

Α. Μικρό:  Daihatsu Cuore A/C, Hyundai Atos A/C 
Kia Picanto A/C 
Η μικρότερη μας κατηγορία, ιδανική για τέσσερις επιβάτες με δύο μικρές αποσκευές, τέσσερις 
πόρτες, κλιματισμός.

Β. Οικονομικό : Daihatsu Sirion 1.0 A/C, Citroen C3 A/C, Nissan Micra A/C
Η οικονομική μας κατηγορία, ιδανική για πέντε επιβάτες με μια μεγάλη και δύο μικρές αποσκευές.

C. Μικρομεσαίο: Daihatsu Sirion 1.3 A/C, Suzuki Swift A/C, Hyundai I20 A/C, Toyota Yaris1.3 A/C 

Η μικρομεσαία κατηγορία μας, ιδανική για πέντε επιβάτες με δύο μεγάλες αποσκευές, 1.3 - 1.4 κ.ε.

D.Μεσαίο: Hyundai Getz 1.4 A/C, Hyundai I30 A/C
Η μεσαία κατηγορία μας, ιδανική για πέντε επιβάτες με δύο μεγάλες και δύο μικρές αποσκευές, 1.4-
1.6 κ.ε.

D1.Οικογενειακό: Scoda Fabia Reflex (combi) A/C, Toyota Corolla 1.4 A/C, Citroen C4 1.4 A/C
Η οικογενειακή μας κατηγορία, ιδανική για πέντε επιβάτες με τρεις μεγάλες αποσκευές. 1.6 κ.ε.

E.Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: Hyundai E-Landra 1.6 A/C, Toyota Corolla 1.6 A/C
Οχήματα οικογενειακά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 1.6 κ.ε.

G. 4x4 ανοιχτό: Suzuki Jimny 1.3
Οχήματα 4Χ4 ανοιχτού τύπου, ιδανικά για τέσσερα άτομα με μία μεγάλη αποσκευή. 1.3 κ.ε.

G1.4x4 κλειστό: Daihatsu Terios 1.3 A/C
Οχήματα 4Χ4 κλειστού τύπου, ιδανικά για οικογενειακές εξορμήσεις 5 ατόμων με δύο μεγάλες 
αποσκευές, 1.5 κ.ε



F.Οχήματα 7 θέσεων: Fiat Doblo 7 seater
Οχήματα επτά θέσεων, ιδανικά για 7 επιβάτες με δύο μεγάλες αποσκευές. 1.6 κ.ε.

F1.Οχήματα 9 θέσεων: Citroen Jumpy 2.0 9 seater A/C
Οχήματα εννέα θέσεων, ιδανικά για 9 επιβάτες με δύο μεγάλες και δύο μικρές αποσκευές. 2.0 κ.ε.

Η εταιρία μας αναλύει καθημερινά τις απαιτήσεις των πελατών και συνεχώς αναβαθμίζει το επίπεδο των 
προσφερομένων υπηρεσιών .
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε, καθημερινά, μαζί μας από τις 08:00 - 
22:00. 

CONTACTS: 
Γραφείο Μυτιλήνης: Κουντουριώτου 87-89, Μυτιλήνη ΤΚ-81100
Tel: 22510-37337
Fax: 22510-37338
Γραφείο Μολύβου (Μήθυμνας): Είσοδος πόλης, ΤΚ-81108
Γραφείο Εφταλούς: Ξενοδοχείο SUNRISE, Εφταλού Μόλύβου, ΤΚ-81108
Tel.: 22530-72145 & 71735
Mob: 6944551813 & 6944554437
Fax: 22530-72002
E-mail: snrise  @  otenet  .  gr   

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Α. Προϋποθέσεις Μίσθωσης: 

o Ηλικία οδηγού 23 ετών ( συμπληρωμένων ) και άνω. 
o Αδεια οδηγήσεως Ελληνική, κράτους μέλους της ΕΟΚ ή διεθνή ή οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιοστον πρίν από 

ένα έτος. 
o Πιστωτικές κάρτες: Amex, Diners, Visa, Master.

Β. Γενικοί όροι Μίσθωσης : 

1. Ο ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι ΜΙΑ ημέρα. 

2. Η αξία των καυσίμων βαρύνει τον μισθωτή. 

3. Όλα τα πρόστιμα και οι κλήσεις από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν τον μισθωτή. 

4. Το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμες χρήσεις. 
5. Η μίσθωση ισχύει μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Ο μισθωτής δεν μπορεί να ταξιδεύσει εκτός Λέσβου χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της BEST Rent a Car.

Γ. Ασφαλιστικές Καλύψεις: 

1. H ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί ενώ ο οδηγός ευρίσκετο σε κατάσταση μέθης ή υπό την 
επήρεια ναρκωτικών. Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές οι οποίες προκληθήκαν από κίνηση του οχήματος σε μη 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους, συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτων ή κατά την τέλεση παρανόμων δραστηριοτήτων. 

2. Ζημιές στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα ελαστικά δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια εφόσον 
δεν έχει συμβεί ατύχημα.
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