
Powerful rides, for power people!



Η Vazeos Car Rental ιδρύθηκε στη Σαντορίνη το 1998. Η 

πελατοκεντρική προσέγγιση, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, το 

ήθος, η ευγένεια, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

αποτελούσαν και αποτελούν τους βασικούς άξονες λειτουργίας 

της εταιρείας. Το 2011, η Vazeos Car Rental αναβάθμισε τις 

υπηρεσίες και τον στόλο της, διαθέτοντας πλέον πολυτελή οχήματα 

προς ενοικίαση στη Σαντορίνη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, με 

ή χωρίς οδηγό, και μετονομάστηκε σε Vazeos Luxury Rentals. Η 

εταιρεία διαθέτει επίσης αυτοκίνητα και λιμουζίνες, που ενδείκνυνται 

για γάμους, μεταφορές διασήμων και ειδικές εκδηλώσεις. 

ΕνοικιάσΕισ πολυτΕλών άυτοκινήτών  
στή σάντορινή



υπήρΕσιΕσ μΕτάφοράσ 
μΕ λιμουζινά

Η Vazeos Luxury Car Rentals προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με 

λιμουζίνα και οδηγό. Ο ιδιόκτητος στόλος της εταιρείας αποτελείται 

από πολυτελή οχήματα, ενώ οι οδηγοί είναι έμπειροι επαγγελματίες, 

που γνωρίζουν το νησί και τις προκλήσεις του τοπικού οδικού 

δικτύου. Ανεξαρτήτου εκδήλωσης -γάμοι, μεταφορά διασήμων, 

επαγγελματικά ταξίδια, κ.λπ.-, η Vazeos Luxury Car Rentals θα σας 

μεταφέρει στον προκαθορισμένο προορισμό σας εγκαίρως και με 

απόλυτη ασφάλεια. 
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Mercedes C-200
Η Mercedes C-200, με τον άψογο σχεδιασμό και την πολυτελή 

της καμπίνα, αποτελεί την επιτομή της ασφάλειας, της άνεσης 

και της φινέτσας. Το σαλόνι διαθέτει αναπαυτικά καθίσματα και 

άπλετο χώρο, με τα υψηλής ποιότητας υλικά, το μοναδικού design 

ταμπλό, τα μεταλλικά φινιρίσματα και τον μοντέρνο εξοπλισμό να 

εντυπωσιάζουν. 

•	 Κυβισμός:	1990 cc
•	 Ιπποδύναμη:	170 hp
•	 Πόρτες:	4	
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο  



Mercedes E-220
Εκτός από επιβλητικά πολυτελής, η Mercedes E-220 είναι όχημα 

προηγμένης τεχνολογίας. Ο νέος κινητήρας, ο αξεπέραστης 

αισθητικής σχεδιασμός και ο εντυπωσιακός εξοπλισμός της 

διασφαλίζουν την ποιότητα που αναμένει κάποιος από την 

Mercedes. Η E-220 χειρίζεται με μαεστρία τις ατέλειες του δρόμου, 

προσφέροντας ένα υπέροχο ταξίδι, ακόμα  και  στο γεμάτο 

προκλήσεις οδικό δίκτυο της Σαντορίνης.

•	 Κυβισμός:	1950 cc
•	 Ιπποδύναμη:	170 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο



BMW 520
Ο εξαιρετικός σχεδιασμός, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και 

η αξεπέραστη αισθητική καθιστούν την BMW 520 ιδανική 

επιλογή για εκείνους που επιθυμούν μετακινήσεις με στυλ 

και πολυτέλεια. Η έξυπνη διαρρύθμιση του σαλονιού, ο 

άπλετος χώρος, οι εξελιγμένης τεχνολογίας αναρτήσεις και 

η ασύγκριτη παθητική ασφάλεια εντυπωσιάζουν ακόμα και 

τους πιο απαιτητικούς οδηγούς και επιβάτες. 

•	 Κυβισμός:	1997 cc
•	 Ιπποδύναμη:	184 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο



BMW X1
Ο ισχυρός κινητήρας,  οι  σπορ αναρτήσεις,  η εξελιγμένη 

αεροδυναμική και  οι  άριστες επιδόσεις της BMW X1 την 

καθιστούν ιδανική επιλογή για το νησί  της Σαντορίνης, 

προσδίδοντας στυλ,  ευελιξ ία και  πολυτέλεια στ ις 

μετακινήσεις σας.  Η BMW X1 είναι  ιδανική για εξορμήσεις 

και  εξερεύνηση κάθε δύσβατης γωνιάς του πανέμορφου 

κυκλαδίτ ικου νησιού.

•	 Κυβισμός:	1499 cc
•	 Ιπποδύναμη:	150 hp
•	 Πόρτες: 	4
•	 Θέσεις: 	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο	



BMW Tourer
Λειτουργικότητα  και  αισθητική  σε πλήρη αρμονία. Ο επιβλητικός 

σχεδιασμός, η γυάλινη πανοραμική οροφή, ο εξοπλισμός και η 

εξαιρετική οδική συμπεριφορά αντανακλούν την κομψότητα, αλλά 

και τον σπορ χαρακτήρα της BMW Tourer. Το σαλόνι είναι φωτεινό 

και έχει ευέλικτη διαρρύθμιση, καθιστώντας το όχημα αυτό ιδανική 

επιλογή για γκρουπ και οικογένειες. 

•	 Κυβισμός:	1499 cc
•	 Ιπποδύναμη:	150 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	4
•	 Χρώμα:	Βυσσινί	



Mercedes V-Class
Εντυπωσιακά επιβλητικό και ιδανικό για εκείνους που θέλουν να 

μετακινούνται με άνεση και στυλ, το Mini Van της Mercedes είναι 

πολυμορφικό και με δυναμικές επιδόσεις. Διαθέτει άπλετους χώρους 

αποθήκευσης αποσκευών και εξοπλισμού, ευέλικτης διαρρύθμισης, 

πλήρως κλιματιζόμενη καμπίνα και ηλεκτρικά συρόμενες πόρτες, 

προσφέροντας άνετη μεταφορά σε οποιοδήποτε οδικό δίκτυο.

•	 Κυβισμός:	1499 cc
•	 Ιπποδύναμη:	163 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	7+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο	



Mercedes S-Class
Πρότυπο τεχνολογίας αιχμής, η Mercedes S-Class εντυπωσιάζει με 

τον δυναμικό της χαρακτήρα, τις επιδόσεις και τα πρωτοποριακά της 

συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Αφεθείτε στην 

άνεση και τη σιγουριά που εγγυώνται οι έμπειροι οδηγοί μας και 

απολαύστε την εκρηκτική ομορφιά της Σαντορίνης. Ο προκλητικά 

μοναδικός σχεδιασμός της Mercedes S-Class αντανακλά την αβίαστη 

υπεροχή και την απαράμιλλη κομψότητά της.

•	 Κυβισμός:	3498 cc
•	 Ιπποδύναμη:	272 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο	



BMW 420D Convertible
Αυτό το μοναδικού σχεδιασμού, κομψότητας και επιδόσεων 

μοντέλο αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια που θέλουν να 

εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Η μεταλλική οροφή 

κατεβαίνει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, αφήνοντάς σας να 

απολαύσετε την μαγευτική κυκλαδίτικη αύρα. 

•	 Κυβισμός:	2000 cc
•	 Ιπποδύναμη:	184 hp
•	 Πόρτες:	2
•	 Θέσεις:	4
•	 Χρώμα:	Λευκό	
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Mercedes C-200
Η Mercedes C-200, με τον άψογο σχεδιασμό και την πολυτελή 

της καμπίνα, αποτελεί την επιτομή της ασφάλειας, της άνεσης 

και της φινέτσας. Το σαλόνι διαθέτει αναπαυτικά καθίσματα και 

άπλετο χώρο. Ιδανικό για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν μια 

εντυπωσιακή άφιξη στην εκκλησία και τον χώρο δεξίωσης.

•	 Κυβισμός:	1990 cc
•	 Ιπποδύναμη:	170 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο	



Mercedes E-220
Εκτός από επιβλητικά πολυτελής, η Mercedes E-220 είναι όχημα 

προηγμένης τεχνολογίας. Ο νέος κινητήρας, ο αξεπέραστης 

αισθητικής σχεδιασμός και ο εντυπωσιακός εξοπλισμός της 

διασφαλίζουν την ποιότητα που αναμένει κάποιος από την 

Mercedes. Η E-220 χειρίζεται με μαεστρία τις προκλήσεις του 

οδικού δικτύου του νησιού και αποτελεί ιδανική επιλογή πολυτελούς 

γαμήλιου αμαξιού.

•	 Κυβισμός:	1950 cc
•	 Ιπποδύναμη:	170 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	3+1
•	 Χρώμα:	Μαύρο



Mercedes SE-280  
Americana – Vintage

Το αμάξι που θα επιλέξετε για την ημέρα του γάμου σας αντανακλά 

το στυλ σας. Αν είστε ρομαντικοί, τότε η Mercedes SE-280  

Americana αποτελεί την ιδανική επιλογή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 

θα εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας με τον αέρα κομψότητας, 

νοσταλγίας και φινέτσας που αποπνέει, σε απόλυτη αρμονία με το 

νησί της Σαντορίνης. 

•	 Κυβισμός:	2800 cc
•	 Ιπποδύναμη:	160 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις: 4
•	 Χρώμα:	Εκρού	



Mini Cooper Convertible
Μοντέρνο, ευέλικτο και κομψό. Το Mini Cooper Convertible αποτελεί 

ιδανική επιλογή για νεαρά, μοντέρνα ζευγάρια. Είναι ευρύχωρο, 

παρά το μικρό του μέγεθος, ιδανικό για τα στενά, ελικοειδή δρομάκια 

της Σαντορίνης και με υφασμάτινη οροφή, που κατεβαίνει εύκολα 

ανεξάρτητα από την ταχύτητα που κινείται το όχημα και που μπορεί 

να παραμείνει ακόμα και ημιανοιχτή. 

•	 Κυβισμός:	1500 cc
•	 Ιπποδύναμη:	134 hp
•	 Πόρτες:	2
•	 Θέσεις:	4
•	 Χρώμα:	Εκρού 



VW Beetle Convertible
Παραδοσιακό και όμως τόσο αντισυμβατικό. Το VW Beetle Convertible 

είναι ιδανικό για μοντέρνα ζευγάρια, που θα λατρέψουν την ατίθαση 

γοητεία και το αυθεντικό του στυλ, προκαλώντας αίσθηση και χαμόγελα 

στους καλεσμένους τους. Ο Σκαραβαίος αποπνέει αισιοδοξία και 

καλοκαιρινή διάθεση, σε πλήρη αρμονία με το μαγευτικό νησί της 

Σαντορίνης.

•	 Κυβισμός:	1200 cc
•	 Ιπποδύναμη:	105 hp
•	 Πόρτες: 2
•	 Θέσεις:	4
•	 Χρώμα:	Λευκό	



Range Rover
Επιβλητικό όχημα για δυναμικά ζευγάρια. Το Range Rover αποτελεί 

σύμβολο αξεπέραστης ισχύος, πολυτέλειας και κομψότητας. Ιδανική 

επιλογή για το γεμάτο προκλήσεις οδικό δίκτυο της Σαντορίνης, το 

Range Rover θα σας μεταφέρει με στυλ στην εκκλησία, τον χώρο της 

δεξίωσης και το ξενοδοχείο, εντυπωσιάζοντας τους καλεσμένους 

σας. 

•	 Κυβισμός:	3000 cc
•	 Ιπποδύναμη: 258 hp
•	 Πόρτες:	4
•	 Θέσεις:	4
•	 Χρώμα:	Λευκό	





Oία Σαντορίνη, 84702
T. 22860 -71740, 22860 -71200 - F. 22860-72331

Κ: 6974-829102 - E-mail: info@vazeos.grC
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