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Όροι Πληρωμών και Προϋποθέσεις πριν και μετά την άφιξη σας 

 

Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω  Όρους Πληρωμής και τις Προϋποθέσεις, πριν υπογράψετε για 

κράτηση στο KAIZER AGROTOURISM  ΚΥΠΡΟΥ. Αυτοί  οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις 

κρατήσεις στο KAIZER AGROTOURISM («ο ιδιοκτήτης»). Όλες οι κρατήσεις για μας και όλα τα θέματα 

που προκύπτουν από αυτές υπόκεινται στην κυπριακή νομοθεσία και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων της Κύπρου. Το πρόσωπο που κάνει αυτή την κράτηση δέχεται αυτούς τους όρους εκ μέρους 

όλων των μελών που θα συμμετέχουν και είναι υπεύθυνο για όλες τις πληρωμές που οφείλονται από τα 

άτομα. Υπηρεσίες κράτησης από πλευρά μας είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 18 

ετών. Με την υποβολή της κράτησης εγγυάστε και μας επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους 

Πληρωμής & Προϋποθέσεις και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. 

1.Ευθύνη 

Ο ιδιοκτήτης KAIZER AGROTOURISM  ΚΥΠΡΟΥ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για θέματα πέρα από 

τον έλεγχό του, όπως ο πόλεμος, πανδημίες, πολιτική αναταραχή, τρομοκρατικές δραστηριότητες, εργατικές 

διαφορές, κακές καιρικές συνθήκες,  covit 19 και άλλες περιστάσεις που θα μπορούσαν να προβλέψουν ή να 

αποφύγουν ακόμη και με τη δέουσα προσοχή. Η χρήση του καταλύματος είναι σε ευθύνη κινδύνου των 

επισκεπτών αποκλειστικά και καμία ευθύνη δεν θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία ή τον ιδιοκτήτη για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή ίωση ή τραυματισμό ή θάνατο που μπορεί να 

προκύψουν. Ταξιδιωτική Ασφάλιση συνιστάται έντονα. 

2.Πληρωμές 

Η πλήρης αποπληρωμή απαιτείται πριν ή στην άφιξη σας. Αν θέλετε να σταματήσετε τις διακοπές σας 

για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, καμία επιστροφή δεν θα γίνει για τα χρήματα που 

έχουν καταβληθεί. Εάν πληρώσετε πριν έρθετε, δεν υπάρχει καμία επιστροφή για τα χρήματα που έχουν 

καταβληθεί.  

3.Ακύρωση από εσάς πριν έρθετε: 

Αν δεν πάρουμε προκαταβολή τουλάχιστον το 30%  του συνολικού ποσού , διατηρούμε το δικαίωμα να 

ακυρώσουμε την κράτησή σας. Για οποιοδήποτε λόγο, αν εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της συνοδείας σας θέλετε να 

ακυρώσετε την κράτησή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον 1 

εβδομάδα πριν. Εάν πληρώσετε πριν έρθετε, για κανένα λόγο δεν θα έχει καμία επιστροφή για τα χρήματα που 

έχουν καταβληθεί. 

4.Συμπεριφορά: 

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι εσείς και τα μέλη της συνοδείας σας δεν συμπεριφέρονται με 

τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αδίκημα ή κίνδυνο για τους άλλους ή να προκληθεί ζημιά σε 

περιουσία που ανήκει σε άλλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης του KAIZER AGROTOURISM  

ΚΥΠΡΟΥ έχει το δικαίωμα να τερματίσει τις συμφωνίες που έγιναν για λογαριασμό σας, στην οποία 

περίπτωση η ευθύνη του ιδιοκτήτη απέναντι σας παύει αμέσως και δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιστροφή, 

καμία καταβολή της αποζημίωσης και καμία επιστροφή του οποιοδήποτε κόστους ή εξόδων που μπορεί να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα. Περαιτέρω, θα υποχρεούστε να επιστρέψετε στον ιδιοκτήτη οποιαδήποτε έξοδα 

που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας.                                                                                                    

5.Θραύσεις & Καθαρισμός 

Το κατάλυμα μας είναι διαθέσιμο να το ενοικιάσετε με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει καθαρό και 

τακτοποιημένο κατά τη στιγμή της αποχώρησης σας και όλα σας τα προσωπικά πράγματα θα πρέπει να 

φύγουν. Δεν είναι πολιτική μας να παίρνομε οποιοδήποτε ποσό ως εγγύηση, ωστόσο, ο πελάτης θα 

θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή θραύσεις στην ιδιοκτησία, που προκαλείται από τον πελάτη 

και στην περίπτωση  τέτοιων συμβάντων, το περιστατικό πρέπει να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του  KAIZER 

AGROTOURISM  ΚΥΠΡΟΥ αμέσως και να γίνει η κατάλληλη αποζημίωση. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να 

μετακινούν έπιπλα ή εξοπλισμό από τα δωμάτια του KAIZER AGROTOURISM  ΚΥΠΡΟΥ. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο για χρήση εντός της ιδιοκτησίας να μετακινηθεί 

έξω.                

 

                                                                                                       Αρχικά Πελάτη……………… 
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6.Κλιματισμός- Περιβάλλον 

Το κόστος του κλιματισμού και της κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου, 

ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είστε στο ακίνητο με όλα τα παράθυρα και τις πόρτες 

να παραμένουν κλειστά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα κλιματιστικά ή η θέρμανση να παραμείνουν 

αναμμένα συνεχώς, ενώ το ακίνητο είναι άδειο. Εάν παρατηρήσουμε ότι τα κλιματιστικά η θέρμανση 

χρησιμοποιούνται όταν είστε έξω από την ιδιοκτησία για αρκετό χρονικό διάστημα της ημέρας, διατηρούμε 

το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το κύριο κλειδί και να τα κλείσουμε. 

7.Φιλικό προς τα κατοικίδια μετά από αίτημα Kaizer 

Είμαστε φιλικοί σε κατοικίδια, κατόπιν αιτήματος και με επιπλέον χρέωση. Όμως: Μόνο τα κατοικίδια 

του Kaizer Agrotourism κινούνται ελεύθερα στους εξωτερικούς χώρους του καταλύματος. Μόνο ένα 

κατοικίδιο μπορεί να τύχει έγκριση για κάθε δωμάτιο. Να φέρνετε τα πράγματα του κατοικίδιου (π.χ. 

κρεβάτι) και να μη γίνεται χρήση επίπλων της ιδιοκτησίας. Να μη κινείται ελεύθερα στην ιδιοκτησία. Να 

μην εισέρχεται  στην πισίνα. Το κατοικίδιο είναι συνεχώς με τον επισκέπτη και δεν μένει μόνο. Να μην 

ενοχλεί άλλους επισκέπτες. Πάρτε το έξω  στη φύση για την τουαλέτα του. Εάν ο επισκέπτης δεν αποδεχτεί 

αυτήν την πολιτική ή δεν την ακολουθήσει, έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την κράτηση χωρίς καμία 

επιστροφή χρημάτων. 

8.Άφιξη- Αποχώρηση (Check-in / check-out ) 

Η πρόσβαση στα δωμάτια θα είναι μετά τις 3 μ.μ. την ημέρα της άφιξής σας ώστε να υπάρξει χρόνος για τον 

καθαρισμό και τη συντήρηση και πρέπει να εκκενωθούν μέχρι τις 11 μ.μ. την ημέρα της αναχώρησης. 

9.Άλλοι όροι 

Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης. Εάν χρειαστείτε 

πληροφορίες πώς να έρθετε ή να φύγετε, σας παρακαλούμε ρωτήστε μας 

Αν υπάρχει ένα κενό στην αλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, οι επισκέπτες θα μπορούσαν 

να είναι σε θέση να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του KAIZER AGROTOURISM  ΚΥΠΡΟΥ μέχρι την 

ώρα αναχώρησης, αλλά αυτό πρέπει να είναι προ-συμφωνημένα  με τον ιδιοκτήτη του. 

Αποδέχομαι πλήρως όλους τους πιο πάνω όρους Πληρωμής και Προϋποθέσεις (Ευθύνη, Πληρωμές, 

Ακύρωση από εσάς, Συμπεριφορά, Θραύσεις & Καθαρισμός, Κλιματισμός- Περιβάλλον, Άφιξη- 

Αποχώρηση, Άλλοι όροι ) στο σύνολο 8 σημεία.  

 

Ημερομηνία: ....................................................................................................................................... 

Όνομα Πελάτη:……………………………………………………………………………………… 

Ταυτότητα/ Διαβατήριο/ Χώρα:………………………………………………………………..…... 

Αριθμός κινητού: ………………………… 

Email address: ……………………………………………………………………………………… 

Facebook (προαιρετικά):……………………………………………………………………………… 

Επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα πιο πάνω στοιχεία σας για να επικοινωνούμε μαζί σας; Κυκλώστε 

την απάντηση που σας ταιριάζει:           ΝΑΙ      /         ΟΧΙ                                                                   

Δώστε μας πληροφορίες για οτιδήποτε θέλετε να κάνουμε τη διαμονή σας πιο ασφαλή, ευχάριστη και 

άνετη:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

Υπογραφή Πελάτη: ................................................  

Σημειώσεις Διευθύνσεως: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


