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RENT A CAR

Ενοικιάσεις - Χρονομισθώσεις Αυτοκινήτων



Η Εταιρεία μας

Ανταγωνιστικές τιμές για ενοικιάσεις διάρκειας από δύο εβδομάδες έως τέσσερα χρόνια.

Η εταιρεία μας διαθέτει προς ενοικίαση αυτοκίνητα καινούρια και μεταχειρισμένα σε διάφορες
κατηγορίες μεγεθών και τιμών.

Παρέχουμε ειδικές τιμές σε εταιρείες για ενοικιάσεις από έναν μήνα και πλέον.

Πλήρης ασφάλεια με απαλλαγή 750 ευρώ.

Απεριόριστα χιλιόμετρα με λογική χρήση έως 3.000χλμ / μήνα.

∆ωρεάν δεύτερος οδηγός.

∆ωρεάν παροχή παιδικών καθισμάτων.

24ωρη οδική βοήθεια εντός του Νομού Αττικής.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τέλη κυκλοφορίας, σέρβις ανά 20.000 χλμ., ασφάλεια & αλλαγή
ελαστικών.

Η Autoway Rent A Car ιδρύθηκε το 2001 με στόχο να προσφέρει ευέλικτες και οικονομικές λύσεις 
ενοικίασης αυτοκινήτων, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών της. Ως μία οικογενειακή 
επιχείρηση προσφέρουμε άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με χαμόγελο και φιλική διάθεση.

Στόχος μας, η εξασφάλιση του ιδανικού οχήματος, για ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις. 
Τίποτα δε μας χαροποιεί περισσότερο από τα ικανοποιημένα πρόσωπα των επαναλαμβανόμενων
πελατών και φίλων μας!

Τα πλεονεκτήματά μας



Skoda Fabia
1.2 5d (75hp) Βενζίνη

Από 8€ / ημέρα + Φ.Π.Α.

Opel Corsa
1.2 5d (70hp) Βενζίνη

από 202€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Citroen C3
1.2 Puretech 5d (83hp) Βενζίνη

από 250€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης 15 ημέρες. Οι τιμές δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα με την προκαταβολή.
∆υνατότητα αγοράς οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Μικρομεσαία οχήματα



Μεσαία οχήματα

Volkswagen Golf
1.6 TDI Comfortline (115hp) Πετρέλαιο

από 345€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Opel Astra
1.4 Turbo 5d (150hp) Βενζίνη

από 289€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Citroen C4 Cactus
1.2 5d (110hp) Βενζίνη

από 315€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης 15 ημέρες. Οι τιμές δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα με την προκαταβολή.
∆υνατότητα αγοράς οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης.



SUV / 4x4

Nissan Qashqai 1.5D
Acenta A-IVI (116hp) Πετρέλαιο

Από 335€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Fiat 500X
1.6 MTJ DCT City Cross (120hp)
Πετρέλαιο

από 255€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Skoda Karoq
1.6 TDI Ambition (116hp) Πετρέλαιο

από 310€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης 15 ημέρες. Οι τιμές δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα με την προκαταβολή.
∆υνατότητα αγοράς οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης.



Επαγγελματικά Οχήματα

Mercedes-Benz Citan Van
109 CDI Long Πετρέλαιο

από 265€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Fiat Doblo
1.4 3d (95hp) Βενζίνη

από 232€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Fiat Qubo
1.3 MTJ 3d (80hp) Πετρέλαιο

από 212€ / μήνα + Φ.Π.Α.

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης 15 ημέρες. Οι τιμές δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα με την προκαταβολή.
∆υνατότητα αγοράς οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης.



Παροχές

1. Ευνοϊκές τιμές ενοικίασης από 2 εβδομάδες έως 4 έτη.

2. Αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών για όλες τις ανάγκες.

3. ∆υνατότητα επιλογής ενός καινούργιου αυτοκινήτου για αίσθηση απόλυτης άνεσης ή ενός

 μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για οικονομία.

4. ∆υνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων ασφάλισης για μείωση της απαλλαγής.

5. ∆υνατότητα επιλογής χρήσης Εθνικής οδικής βοήθειας.

6. Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή ακινητοποίησης.

7. Η χρήση πιστωτικής κάρτας δεν είναι απαραίτητη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

1. Βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις σε καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

2. ∆ιάρκεια σύμβασης από 3 μήνες έως 4 έτη. Ιδανική λύση για εταιρείες με εποχική δραστηριότητα.

 Χρήση χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

3. Ευέλικτοι όροι μίσθωσης: Εσείς ορίζετε τους όρους μίσθωσης, και εμείς διαμορφώνουμε την τιμή σύμφωνα με τις   

 προτιμήσεις σας.

4. Ευέλικτοι όροι μίσθωσης: ∆υνατότητα πληρωμής χωρίς εγγύηση ή ακόμα και δυνατότητα πληρωμής με υψηλή   

 προκαταβολή για χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα και με επιλογές αγοράς.

5. ∆υνατότητα μικρής χρήσης με χαμηλά χλμ και χαμηλότερη τιμή για αυτοκίνητα πόλης. ∆υνατότητα υψηλότερης χρήσης  

 σε μεγάλες αποστάσεις για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε εθνικό οδικό δίκτυο.

6. Ασφαλιστικοί όροι ανάλογα με τις ανάγκες σας.

7. Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή ακινητοποίησης.

8. Ειδικά προσαρμοσμένες συμβάσεις για τα μέλη της εταιρείας ή ακόμα και για όλο το στόλο της.

Βραχυχρόνιες & μακροχρόνιες μισθώσεις σε ιδιώτες

Εταιρικές Μισθώσεις
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