
ΜΑΡΤΥΡΕΣ:___ (X) 

                                                                                                                              

            

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:  

Υποκατάστημα: _____GFA:_________ Αρ. Κυκλοφορίας: __________ Αρ. Συμβολαίου: ___________ Όχημα Αντικατάστασης: ________           

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ:___ (X)
IΌνομα και επώνυμα: _______________________
Τηλέφωνο: _______________________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
Όνομα και επώνυμα πελάτη: ____________________________________________________________ 
Ημερομηνία: ___________ Ώρα: _______ Τοποθεσία: ________________________________________
Παρεμβαίνουσα Αρχή: ___________________________________ Αρ. Δήλωσης: __________________    
           

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
Όνομα και επώνυμα: ___________________________________________________________________
Μάρκα και μοντέλο: __________________________   Αρ. Κυκλοφορίας: __________________________
Εταιρεία: ______________________________  Αρ.  Ασφαλιστηρίου: _____________________________

Περιγραφή ατυχήματος και οχήματος που θεωρείται υπαίτιο:

ΟΧΗΜΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΧΗΜΑ Β

Υπάλληλος Goldcar

Δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων του ενοικιαστηρίου συμβολαίου σας (www.goldcar.es/tc), σας γνωστοποιούμε την υποχρέωσή σας να υποβάλλετε στον ενοικιαστή 
ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες του ατυχήματος, με σκοπό την κατάλληλη διεκπεραίωση αυτού, και με το ενδεχόμενο να προκληθούν τυχόν αστικές και ποινικές 
κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής πλαστών πληροφοριών. Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε 
ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η GOLDCAR SPAIN, S.L.U. και αυτά θα υποστούν επεξεργασία προκειμένου να μπορέσει να γίνει διαχείριση του 
εν λόγω ατυχήματος. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στην εκτέλεση του συμβολαίου σας με την Goldcar σε σχέση με τις αιτούμενες υπηρεσίες. Σε 
περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των στοιχείων, καθώς και άλλα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
lopd@goldcar.com και να δείτε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου στο www.goldcar.es/politica-privacidad

Προσοχή: Ανάλογα με τον προορισμό σας, ενδέχεται η υπηρεσία που αγοράζετε από την InterRent να τη διαχειρίζεται η Goldcar (μέλος του Ομίλου Eurocar) με τους ίδιους 
όρους με εκείνους που γνωστοποιήθηκαν κατά την πραγματική σας κράτηση. Παρακαλούμε ελέγξτε τις νομικές πληροφορίες πριν επιβεβαιώσετε την κράτησή σας και το 
μήνυμα επιβεβαίωσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spain  
    918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ / RESERVATIONS CENTER
       918 34 40 64       Internacional: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internacional: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53 www.goldcar.com

Όνομα και επώνυμα: ______________________
Αρ. δελτίου ταυτότητας: ____________________
Τηλέφωνο: ______________________________

(Να επισυναφθεί αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης και άδειας οδήγησης)
Ημερομηνία και υπογραφή πελάτη

Υπογραφή:


