ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Σαο ελεκεξώλνπκε γηα ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή έθδνζεο εηζηηεξίσλ επηβαηώλ θαη Ι.Χ. γηα ηελ θεηηλή
ζεδόλ.
Οη εθπηώζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα εθδόζεηο εηζηηεξίσλ επηβαηώλ είλαη νη εμήο (γηα όιεο ηηο ζέζεηο εθηόο
θακπηλώλ):
Εκπηώζεις επιβαηών καθημερινά (7 ημέρες ηην εβδομάδα):
STU 50% (Φνηηεηηθό, ηζρύεη κόλν ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε DECK)*,
NAT 50% (Σπληαμηνύρνη ΝΑΤ),
POL 50% (Πνιύηεθλνη),
TRI 50% (Τξίηεθλνη),
ΑΜΕΑ 50% (Εηδηθή έθπησζε, ηζρύεη θαη ζηηο θακπίλεο)**,
CHI 50% (παηδηθό από 6-10 εηώλ, ηζρύεη θαη ζηηο θακπίλεο) θαη
INF 100% (βξεθηθό γηα κσξά κέρξη 5 εηώλ)
Τα ανοιτηά ειζιηήρια ηζρύνπλ γηα έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο.
Γηα ηηο πεξηόδνπο από 12/03/2021 έως 15/03/2021, 28/04/2021 έως 04/05/2021, 18/06/2021 έως
21/06/2021, 05/07/2021 έως 05/09/2021 ηζρύνπλ ηα εμήο:
Αθπξώζεηο εηζηηεξίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κέρξη θαη 5 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ. Τα
εηζηηήξηα αθπξώλνληαη τωρίς ακσρωηικά ή κεηαηξέπνληαη ζε αλνηρηήο εκεξνκελίαο ή γηα άιιε
εκεξνκελία.
Από 5 εκέξεο έσο 12 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξαηνύληαη 50% αθπξσηηθά ή ηα εηζηηήξηα
κεηαηξέπνληαη γηα άιιε εκεξνκελία ή ζε αλνηρηήο εκεξνκελίαο .
Για ηην σπόλοιπη περίοδο ηζρύνπλ ηα εμήο:
Αθπξώζεηο εηζηηεξίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κέρξη θαη 3 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε . Τα εηζηηήξηα
αθπξώλνληαη τωρίς ακσρωηικά ή κεηαηξέπνληαη ζε αλνηρηήο εκεξνκελίαο ή γηα άιιε εκεξνκελία.
Από 3 εκέξεο έσο θαη 2 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ παξαθξαηνύληαη 50% αθπξσηηθά ή
ηα εηζηηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε αλνηρηήο εκεξνκελίαο.
Για όλες ηις περιόδοσς κεηά ηελ αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ ηα εηζηηήξηα δελ αθπξώλνληαη θαη δελ
κεηαηξέπνληαη ζε αλνηρηήο εκεξνκελίαο παξά κόλν όηαλ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα
ηαμηδέςεη ν επηβάηεο θαη ππάξρεη ην αλάινγν παξαζηαηηθό πνπ επηβεβαηώλεη ην γεγνλόο.

Έκπηωζη Ι.Χ.:
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ηζρύεη ε έθπησζε ΑΜΕΑV 50% (Ι.Χ. γηα άηνκα κε έθπησζε ΑΜΕΑ).
Επηπιένλ ζαο ππελζπκίδνπκε όηη γηα ηελ θαιύηεξε θόξησζε ηνπ πινίνπ επηιέγεηε ηηο θαηεγνξίεο
ΙΧ1 < 4,25μ ή ΙΧ2 > 4,25μ θαη δελ ππάξρεη δηαθνξά λαύινπ.
ε περίπηωζη απώλειας ειζιηηρίοσ, ν επηβάηεο ππνρξενύηαη λα αγνξάζεη λέν εηζηηήξην θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δειώζεη εγγξάθσο πξνο ηελ εηαηξεία ηελ απώιεηα ηνπ εηζηηεξίνπ
αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ παιαηνύ εηζηηεξίνπ θαη ηνπ λένπ. Εθόζνλ ην απνιεζζέλ εηζηηήξην
ύζηεξα από έιεγρν ηεο εηαηξείαο βξεζεί όηη δελ έρεη ηαμηδέςεη, ζην δηάζηεκα ελόο κελόο από ηελ
εκεξνκελία ηαμηδίνπ ηνπ, ζα δίλεηαη εηζηηήξην δσξεάλ ηζόπνζεο αμίαο ή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
επηβάηε ε αμία ηνπ λαύινπ ηνπ εηζηηεξίνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ή νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξαθαιώ
επηθνηλσλήζηε καδί καο.
1. *Φνηηεηέο θαη Σπνπδαζηέο εκεδαπώλ ΑΕΙ θαη ΤΕΙ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ
Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ).
2. **ΑΜΕΑ ραξαθηεξίδνληαη άηνκα πνπ έρνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ.
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