
Mount Olympus Kennels – όροι, προϋποθέσεις και πολιτικές 

Οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και πολιτικές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η Petway 
Limited που εμπορεύεται ως Mount Olympus Kennels (εφεξής “Kennels”) θα προσφέρουν 
υπηρεσίες διαμονής/φροντίδας (εφεξής «Διαμονής») στους ιδιοκτήτες και/ή στους φροντιστές 
κατοικίδιων ζώων (εφεξής “Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων”). 

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 

1. Κάνοντας μια κράτηση για Διαμονή των κατοικίδιων τους, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων αυτόματα 
συμφωνούν πως υπόκεινται σε αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές.  

2. Οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων κατανοούν και αναγνωρίζουν πως, ενώ θα παρέχεται κάθε φροντίδα στα 
κατοικίδια τους, η διαμονή τους γίνεται αποκλειστικά με δικό τους ρίσκο.   

3.Κρατήσεις 

3.1 Όταν κάνουν μια κράτηση, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν το πλήρες 
όνομά τους, τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους, δύο τηλέφωνα επικοινωνίας και μια ηλεκτρονική 
διεύθυνση. Καθορίζοντας την περίοδο Διαμονής, θα πρέπει επίσης να δώσουν μια ένδειξη για την 
προτεινόμενη ώρα άφιξης και αναχώρησης του/των κατοικίδιου/κατοικιδίων τους.  

3.2 Η άφιξη και η παραλαβή των κατοικίδιων πρέπει να γίνονται εντός των ωρών λειτουργίας των Kennels, 
δηλαδή μεταξύ 07:00 και 19:00. 

(a)  Άφιξη: 
Μεταξύ των ωρών 07:00 –19:00. 
Κατά την άφιξη, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ένα έντυπο, δίνοντας 
λεπτομέρειες για το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
κτηνιάτρου με τον οποίο επιθυμούν  να επικοινωνήσουν τα Kennels σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα 
με το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου αρ.5.

(b) Αναχώρηση:
Μέχρι η ώρα 12:00. Εάν η αναχώρηση δεν γίνει μέχρι αυτή την ώρα, θα χρεώνεται μια πλήρη μέρα.  

3.3 Αναχώρηση νωρίτερα  
Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για αναχώρηση νωρίτερα από την περίοδο κράτησης. 

Ωστόσο, εάν η Διαμονή διακοπεί λόγω θανάτου του/των κατοικίδιου/κατοικίδιων, την επείγουσα ανάγκη 
για μεταφορά του κατοικίδιου σε κτηνιατρική κλινική και παραμονή του εκεί λόγω προβλημάτων υγείας, ή 
λόγω του ότι τα Kennels δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λόγω ανωτέρας βίας, τότε θα 
γίνεται επιστροφή χρημάτων ή θα δίνεται πίστωση. 

3.4 Καθυστερημένη αναχώρηση 
Οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων συμφωνούν πως είναι ευθύνη τους να διασφαλίσουν ότι η ημερομηνία 
αναχώρησης είναι ορθή. Εάν αυτοί, για οποιοδήποτε λόγο, παραλάβουν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους 
μετά από την περίοδο κράτησή τους, αναλαμβάνουν να πληρώσουν για τις επιπρόσθετες ημέρες.  

3.4.1 Εάν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων δεν παραληφθεί/ούν στη συμφωνηθείσα 
ημερομηνία αναχώρησης, τα Kennels θα δώσουν στους Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων επτά ημερών 
προειδοποίηση (“Περίοδος Προειδοποίησης”).  Προειδοποίηση κάτω από αυτό τον όρο συμφωνείται ότι 
έχει δεόντως δοθεί εάν σταλεί με SMS ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τη Περίοδο Προειδοποίησης να 
ξεκινά με την αποστολή του SMS ή του ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Εάν οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων δεν έχουν παραλάβει το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους με τη λήξη της 
Περιόδου Προειδοποίησης, τότε τα Kennels έχουν το δικαίωμα να: 

(α) τοποθετήσουν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια σε καταφύγιο ζώων, ή  
(β) βρουν ένα νέο ιδιοκτήτη για το κατοικίδιο/κατοικίδια τους. 



3.5 Ακύρωση κράτησης 
Κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται 10 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία άφιξης.  Εάν γίνει εντός αυτής της περιόδου και με την προϋπόθεση ότι η κράτηση 
έχει γίνει ηλεκτρονικά και η πληρωμή από τους Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων έχει ήδη γίνει, τότε  θα δοθεί πίστωση ή 
θα γίνει επιστροφή χρημάτων. 

Δεν θα δίνεται επιστροφή χρημάτων ή πίστωση εάν η ακύρωση δεν γίνει εντός αυτής της περιόδου. 

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που  καθιστούν αδύνατη την προσφορά υπηρεσιών από μέρους των Kennels, θα 
γίνεται επιστροφή χρημάτων ή θα δίνεται πίστωση.  

4. Κατάσταση του κατοικίδιου κατά την άφιξη και κατά τη διάρκεια της Διαμονής του 

4.1 Με την άφιξη του κατοικίδιου, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων εγγυώνται ότι το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους 
έχει/έχουν τα απαιτούμενα εμβόλια, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο Διαμονής του/των 
κατοικίδιου/κατοικίδιων τους. 

4.2 Εάν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων δεν είναι δεόντως εμβολιασμένα και 
προστατευμένα ενάντια σε ψύλλους, τσιμπούρια και anti-wark protected, αυτό/αυτά δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεχτά για Διαμονή.  

4.3 Σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι τα Kennels και/ή οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων τους υπεύθυνοι με 
οιονδήποτε τρόπο για paralysis tick, canine in�uenza, parvovirus, ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή κατάσταση, 
τραυματισμό ή θάνατο, απώλεια ή βλάβη οποιασδήποτε μορφής που δυνατό να υποστούν το/τα κατοικίδιο/α 
και ο/οι Ιδιοκτήτης/Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων κατά τη διάρκεια της Διαμονής του κατοικίδιου/κατοικίδιων. 

4.4 Τα Kennels παρέχουν υψηλής ποιότητας τροφές κατοικίδιων. 

4.5 Οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που παραδίδεται στα Kennels κατά την άφιξη πρέπει να είναι ξεκάθαρα 
μαρκαρισμένη με το όνομα του κατοικίδιου, και πρέπει επίσης να δηλώνεται ξεκάθαρα η συχνότητα και η 
δοσολογία που θα χορηγείται στο κατοικίδιο. 

5. Περίθαλψη από κτηνίατρο και πληρωμή  

5.1 Εάν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων έχει/έχουν ανάγκη περίθαλψης από κτηνίατρο 
κατά τη διάρκεια της περιόδου Διαμονής του/τους, τα Kennels θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

5.1.1 Θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας στα τηλέφωνα που έχετε δώσει στα Kennels (είναι ευθύνη 
των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων να βεβαιωθούν πως οι αριθμοί αυτοί έχουν δοθεί). 

5.1.2 Εάν τα Kennels δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων αναγνωρίζουν πως 
τα Kennels έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν προς το καλύτερο συμφέρον του/των κατοικίδιου/κατοικίδιων, το 
οποίο σημαίνει πως θα πάρουν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια σε κτηνίατρο της επιλογής τους εκτός και αν έχουν 
δοθεί στα Kennels εκ των προτέρων συγκεκριμένες οδηγίες από τους Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων να 
επικοινωνήσουν με κτηνίατρο της δικής τους επιλογής (σε μια τέτοια περίπτωση, το όνομα του κτηνίατρου και 
τα τηλέφωνα του πρέπει να έχουν δοθεί στα Kennels).  Εάν ο κτηνίατρος των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων δεν είναι 
στη Λευκωσία, τότε αυτοί αναγνωρίζουν πως τα Kennels έχουν το δικαίωμα να πάρουν το/τα 
κατοικίδιο/κατοικίδια σε κτηνίατρο της επιλογής τους. 

5.1.3 Εάν οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων έχουν ζητήσει όπως τα Kennels πάρουν το/τα κατοικίδιο/κατοικίδια τους σε 
κτηνίατρο της δικής τους επιλογής για περίθαλψη, τα Kennels θα χρεώσουν για το κόστος μεταφοράς στον 
κτηνίατρο και πίσω στα Kennels καθώς και για τον χρόνο που ξόδεψαν οι υπάλληλοι  των Kennels στον 
κτηνίατρο.  Το κόστος μεταφοράς θα υπολογίζεται κατά χιλιόμετρο και θα είναι στη βάση του επιδόματος που 
δίνεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε κυβερνητικούς υπαλλήλους για χρήση του προσωπικού τους 
μηχανοκίνητου οχήματος, όπως ανακοινώνεται από καιρό εις καιρό. Επισυνάπτεται ο τελευταίος πίνακας των 
επιδομάτων όπως αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο 2014.  Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που το κατοικίδιο/ 
κατοικίδια μεταφέρεται/μεταφέρονται σε κτηνίατρο της επιλογής των Kennels.

5.1.4 Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Kennels να ζητήσουν από τον κτηνίατρο της επιλογής 
των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων ή της επιλογής των Kennels να έρθει στα Kennels, για να περιθάλψει το/τα 
κατοικίδιο/κατοικίδια των Ιδιοκτητών Κατοικίδιων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων θα είναι 
υπεύθυνοι για τα οδοιπορικά έξοδα του  κτηνιάτρου, καθώς και για τις χρεώσεις του.  



5.1.5 Όλες οι χρεώσεις του κτηνιάτρου, οποιοδήποτε οδοιπορικά έξοδα, το κόστος φαρμάκων, και η χρέωση των 
Kennels για τον χρόνο του προσωπικού τους στον κτηνίατρο, καθώς και οποιασδήποτε άλλα σχετικά κόστη, πρέπει να 
πληρωθούν από τους Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων κατά το χρόνο παραλαβής του/των κατοικίδιου/κατοικίδιων τους. 

6. Πληρωμή Διαμονής και άλλες χρεώσεις 

6.1 Πληρωμή των χρεώσεων σε σχέση με τη Διαμονή πρέπει να γίνεται κατά τη στιγμή της κράτησης (ισχύει μόνο για 
κρατήσεις που γίνονται ηλεκτρονικά) ή κατά την άφιξη.  

6.2 Οποιαδήποτε άλλα πραγματικά έξοδα που επωμίστηκαν τα Kennels, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που 
σχετίζονται για τις υπηρεσίες περίθαλψης κτηνιάτρου όπως αναφέρεται στον όρο αρ.5 ανωτέρω είναι πληρωτέα από 
τους Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων κατά το χρόνο παραλαβής του/των κατοικίδιου/κατοικίδιων τους.  

7. Προσωπικά δεδομένα 

Οι Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων διά της παρούσης συγκατατίθενται στην κοινοποίηση οιονδήποτε προσωπικών δεδομένων 
στον κτηνίατρο της επιλογής των  Kennels, κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο αρ. 5 ανωτέρω. 
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