
Όροι και κανόνεσ Eνοικίαςθσ 

1. Πριν την ενοικίαςη πρέπει να ελέγξετε τον εξοπλιςμό.    

Ο πελάτθσ πρζπει να κάνει πλιρθ ζλεγχο του εξοπλιςμοφ που κα ενοικιάςει 
και να είναι ςίγουροσ ότι όλα λειτουργοφν ςωςτά. Ο πελάτθσ είναι 
υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει κατά τθν διάρκεια τθσ 
ενοικίαςθσ. Η BLK Οπτικοακουςτικά μζςα ΕΠΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ για 
οποιοδιποτε πρόβλθμα προκφψει κατά τθν διάρκεια γυρίςματοσ ι κάποιασ 
τθλεοπτικισ κάλυψθσ. 
 
2. Τυχόν ζημιέσ θ τεχνικά προβθματα καλφπτονται από τον πελάτη.  
Πάντα ελζγχουμε μπροςτά ςτον πελάτθ τον εξοπλιςμό που 
παραλαμβάνουμε από ενοικίαςθ για τυχόν βλάβεσ (γρατηουνιζσ, ςπαςίματα, θλεκτρονικά προβλιματα κ.τ.λ). Ο πελάτθσ είναι 
υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ ι βλάβεσ υπάρχουν ςτα μθχανιματα που επιςτρζφει. Εάν θ ηθμιά-βλάβθ γίνετε να 
επιδιορκωκεί τότε υπολογίηουμε το κόςτοσ επιςκευισ και ενθμερϊνουμε τον πελάτθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο πελάτθσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να πλθρϊςει το 80% τθσ αξίασ του εξοπλιςμοφ αν ιταν καινοφργιοσ. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ 
απϊλειασ του εξοπλιςμοφ. Η πλθρωμι από τον πελάτθ, για όλεσ τισ περιπτϊςεισ, πρζπει να γίνετε επιτόπου με τθν παράδοςθ 
του ενοικιαηόμενου εξοπλιςμοφ.  
 
Σε περίπτωςθ ενοικίαςθσ φωτιςτικϊν, εάν κάποια λάμπα καεί κατά τθν διάρκεια γυριςμάτων, τότε ο πελάτθσ οφείλει να 
πλθρϊςει το κόςτοσ τθσ όταν επιςτρζψει τον εξοπλιςμό ςτθν εταιρεία μασ. 
 
Όλα τα προϊόντα μασ ζχουν το Logo τθσ BLK, ζναν BLK κωδικό και τον ςειριακό κωδικό του προϊόντοσ. Δεν επιτρζπεται να 
βγάηετε αυτά τα χαρτιά από τα προϊόντα μασ για οποιονδιποτε λόγο. 
 
Σε περίπτωςθ βλάβθσ δεν επιτρζπεται να ανοίγεται τα προϊόντα και να προςπακείτε να τα επιςκευάςετε. Σε περίπτωςθ που 
παραλάβουμε ανοικτό προϊόν τότε κα πρζπει να πλθρϊςετε το 80% του κόςτουσ του προϊόντοσ αν ιταν καινοφργιοσ.  
 
3. Χρεώςεισ. Η μία μζρα χρζωςθσ δεν περιλαμβάνει τθν θμζρα παραλαβισ και παράδοςθσ. Αν λοιπόν κζλετε να ενοικίαςετε 
ζναν εξοπλιςμό τθν Τετάρτθ αλλά κζλετε να τον παραλάβετε Τρίτθ και να τον επιςτρζψετε Πζμπτθ κα χρεωκείτε για μία μζρα. 
Όμωσ θ παραλαβι κα πρζπει να γίνει Τρίτθ 15.00-17.30 και θ επιςτροφι 10.00-15.00. Εάν θ επιςτροφι γίνει μετά τθσ 15.00 κα 
υπάρξει ζξτρα χρζωςθ μιασ μζρασ. 
 
4. Πληρωμθ. Η πλθρωμι για τθν ενοικίαςθ κα γίνετε προκαταβολικά. Οι τρόποι πλθρωμισ είναι μετρθτοίσ, πιςτωτικι κάρτα ι 
κατάκεςθ ςε λογαριαςμό. Δείτε ςτθν αρχικι ςελίδα ςτο κάτω μζροσ τουσ "τρόπουσ πλθρωμισ". Πιςτϊςεισ δεν είναι δεκτζσ. Σε 
περίπτωςθ μθ καταβολισ του 100% του ποςοφ δεν κα γίνετε παράδοςθ του εξοπλιςμοφ και κα ακυρϊνετε θ ενοικίαςθ. 
 
Εάν κζλετε να δεςμεφςετε ζναν εξοπλιςμό προσ ενοικίαςθ για κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ τότε κα πρζπει να 
πλθρϊςετε το 30% του κόςτουσ ενοικίαςθσ προκαταβολικά και το υπόλοιπο 70% πρζπει να ζχει αποπλθρωκεί πριν τθν 
παράδοςθ του εξοπλιςμοφ από εμάσ. Εάν ακυρϊςετε τθν ενοικίαςθ το 30% τθσ προκαταβολισ παρακρατείτε και δεν 
επιςτρζφετε. Εάν δεν γίνει θ κατάκεςθ του 30% τότε ο εξοπλιςμόσ δεν δεςμεφεται και κάποιοσ άλλοσ πελάτθσ μπορεί να τον 
δεςμεφςει χωρίσ προειδοποίθςθ. 
 
5. Τι χρειαζόμαςτε από εςάσ.  
Οι νζοι πελάτεσ πρζπει να ζχουν μαηί τουσ: 
α. Mια αςτυνομικι ταυτότθτα. 
β. Μια ςφραγίδα τθσ εταιρείασ τουσ (αν κζλουν να κοπεί τιμολόγιο). 
γ. Μια πιςτωτικι κάρτα ςτθν οποία κα γίνει χρζωςθ ενόσ μόνο ευρϊ για τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ μασ. Εάν ο πελάτθσ δεν 
ζχει πιςτωτικι κάρτα τότε κα πρζπει να προςκομίςει ζναν λογαριαςμό ςτο όνομά του (Λογαριαςμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ). 
 
Επίςθσ όλοι οι πελάτεσ πρζπει: 
δ. Να υπογράψουν ολογράφωσ και να ςφραγίςουν το τιμολόγιο ι τθν απόδειξθ ενοικίαςθσ. 
ε. Να υπογράψουν και να ςφραγίςουν το ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ με τουσ κανόνεσ και όρουσ ενοικίαςθσ τθσ εταιρείασ μασ.  
ςτ. Να δϊςουν τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (διεφκυνςθ, τθλζφωνα κτλ.) 
 
Οι κάμερεσ προσ ενοικίαςθ περιζχουν μια βαλίτςα, μια μπαταρία, μια κάρτα 32GB και φορτιςτι ι τροφοδοτικό αν οι 
μπαταρίεσ φορτίηουν πάνω ςτθν κάμερα. Περιςςότερεσ μπαταρίεσ ι κάρτεσ χρεϊνονται επιπλζον. 
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