شرایط و ضوابط اجاره خودرو
• هر گونه اختالف یا ادعا ناشی باید تحت قوانین امارات متحده ی عربی
کنترل و تفسیر شود.
• امارات متحده ی عربی کشور و اقامتگاه ماست.
• ثبت نام افراد زیر  18سال به عنوان راننده و استفاده کنند خودرو ممنوع
است و آنها مجاز به انجام معامالت یا استفاده از این وب سایت
نیستند.
• از کلیه مدارک و مستندات پرداختی خود یک رسید نزد خود نگهدارید.
شیوه ی پرداخت
• پرداخت های آنالین با استفاده از کارت های اعتباری یا مستر کارت در
( AEDیا هر نوع ارز توافقی دیگر)
• از طریق واریز به حساب بانکی اعالم شده در ایران یا پرداخت آنالین در
سایت شرکت

سیاست بازپرداخت و فسخ
• بازپرداخت ها فقط از طریق روش اصلی پرداخت انجام می شوند.
• فسخ تنها  24ساعت قبل از زمان دریافت انجام می شود.
شرایط و ضوابط اجاره ی خودرو
 .1در صورت هر گونه تصادف با خودرو ،فرد اجاره کننده موظف است عالوه
بر اجاره ی روزانه تا تعمیر کامل خودرو ،مبلغ  750دالر را یکجا پرداخت
نماید.
 .2در صورت بروز تصادف ،فرد اجاره کننده نباید خودرو را از محل تصادف
جابجا کند ؛ وی باید قبل از اتمام کامل بازرسی پلیس ،همه ی اسناد
مورد نیاز را ً
فورا تسلیم نماید در غیر اینصورت به طور کامل مسئول
است.
 .3چنانچه تصادف و یا مشکل فنی ناشی از بی دقتی و غفلت به وجود آید
فرد اجاره کننده باید هزینه ی تعمیر و اجاره ی روزانه را پرداخت کند.

 .4بین اجاره کننده و شرکت توافق صورت می گیرد که در صورت ((خرابی
کامل)) (فراتر از تعمیرات اقتصادی) اجاره کننده باید  30%از کل مبلغ
وسیله ی بیمه شده را بپردازد.
 .5در صورت بروز تصادف و مشکل فنی ،اجاره کننده باید دفتر اجاره را
مطلع نماید .بدون اطالع دفتر اجاره ،وکیل مجاز به تعمیر خودرو نیست.
 .6در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره ،مستأجر  %5از نرخ اجاره را برای هر
روز تأخیر متحمل خواهد شد.
 .7در صورت مصادره ی وسیله ی نقلیه ،کرایه کننده مسئول تمام هزینه ها
و ارزش وسیله ی نقلیه و اجاره بها است.
 .8کسانی که کارت اعتباری ندارند باید به مدت  30روز بعد از برگشت
ماشین  1500دالر به عنوان سپرده پرداخت کنند.
 .9مستأجری که دارای مجوز  U.A.Eباشد که از تاریخ صدور آن یکسال
نگذشته است یا چنانچه مستأجر کمتر از  25سال سن داشته باشد
مسئول تمام خسارات ناشی از حادثه خواهد بود.
 .10چنانچه تصادفی رخ دهد که ناشی از مصرف الکل یا ماده ی دیگر باشد
فرد موظف است خسارات کامل را جبران نماید.

 .11فرد اجاره کننده توافق می کند که همه ی جرائم رانندگی و بلیط های
پارکینگ را در طول مدت اجاره پرداخت نماید .حقوق شرکت ظرف مدت
سه سال پس از پایان اجاره محفوظ است تا هر گونه مبلغ پرداخت
نشده را طلب نماید.
 .12همه ی تعمیرات باید در کارگاه های آژانس صورت گیرد.
.13

فرد اجاره کننده اجازه ندارد خودرو را به فرد فاقد گواهینامه یا فرد

زیر  25سال بدهد .در غیر اینصورت وی مسئول تمامی خسارات خواهد
بود.
 .14استفاده از وسیله ی نقلیه خارج از بیمه نامه ی  U.A.Eمجاز نبوده و
فقط با گواهینامه ی  U.A.Eمعتبر است.
 .15برای تمدید مدت اجاره به اجازه ی دفتر اجاره نیاز است.
 .16شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مبلغ یا دارایی های ارزشمند فرد اجاره
کننده که ممکن است در طول مدت اجاره و یا بعد از آن مفقود شود
ندارد.

.17متصدی باید اطمینان حاصل کند که وسیله ی نقلیه در طول مدتی که از
آن استفاده نمی شود در مکان امن و مطمئنی قرار دارد .هر گونه آسیب
ناشی از خسارت حاصل از حوادث طبیعی ،از بیمه کم خواهد شد.
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موجر مجاز نیست مالکیت خودرو را به فرد دیگری بدهد.

 .19هر ماده ای که سبب آسیب به خودرو یا لوازم داخلی آن شود نباید در
خودرو حمل شود.
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اجاره کننده موافقت می کند که از وسیله ی نقلیه برای اهداف

تحت مجوز شرکت استفاده کند .خودروی اجاره داده شده نباید برای
مسابقات ورزشی موتوری ،مسابقات سرعتی ،رالی و آزمون های سرعتی
و یا حمل و نقل کاالهایی متناقض با قوانین ایاالت متحده ی عربی
استفاده شود.
 .21اجاره کننده مجاز است  200کیلومتر در روز و  6000کیلومتر در ماه
رانندگی کند .بیشتر از این شامل دریافت هزینه می شود.
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ماشین های اجاره داده شده بعد از ساعت  7بعد از ظهر روز شنبه

تا پنجشنبه ،در طول تعطیالت ملی و آخر هفته ها پس گرفته نخواهند

شد .در صورتی که ماشین اجاره گرفته شده در روز پنجشنبه بازگردانده
شود متصدی مسئول اجاره ی روز اضافی (شنبه) خواهد بود.
.23

سیگار کشیدن در داخل ماشین ممنوع است .در صورت تخلف،

این حق را داریم که  500دالر برای هزینه ی نظافت ماشین و سایر
نقایص داخل ماشین ،ناشی از استعمال سیگار را کسر کنیم.
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در صورت مشکل در نقد کردن چک 400 ،دالر هزینه ی اضافی

دریافت می شود.

