
 
Αποκτήστε την Aegean Bonus Visa και κερδίστε 20€ έκπτωση στην επόμενη πτήση σας! 
 
Όροι και προϋποθέσεις 

1. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες αιτήσεις έκδοσης Aegean Bonus Visa που θα 
πραγματοποιηθούν από 24 Απριλίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2018. 

2. Η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέλη που είναι ήδη κάτοχοι της Aegean Bonus 
Visa. 

3. Με την έκδοση της νέας κάρτας Aegean Bonus Visa θα πιστώνονται 5.000 μίλια (αναβάθμισης 
και εξαργύρωσης) απευθείας στον Miles+Bonus λογαριασμό του κατόχου της κάρτας.  

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των μιλίων εγγραφής είναι κατά την συμπλήρωση 
της αιτήσεως να έχει συμπληρωθεί ο Miles+Bonus αριθμός λογαριασμού του μέλους. 

5. Ο εκπτωτικός κωδικός θα σταλεί με email, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα η 
AEGEAN θα λάβει ενημέρωση από την Alpha Bank για την έγκριση της κάρτας και θα 
καταχωρήσει τα 5.000 μίλια εγγραφής στο λογαριασμό του Miles+Bonus μέλους. 

6. Ο εκπτωτικός κωδικός αφορά έκπτωση 20€ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πτήσεις του 
δικτύου της AEGEAN ή της Olympic Air που θα πραγματοποιηθούν έως και 31.12.2018. 

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διαφοροποιήσει την παρούσα προσφορά 
ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

8. Η παραχώρηση της Aegean Bonus Visa υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τα εκάστοτε 
πιστοδοτικά κριτήρια της Τραπέζης. 

9. Η προσφορά δεν ισχύει για αιτήσεις πρόσθετης κάρτας Aegean Bonus Visa.   
 
 
 
 
 
Χρησιμοποιήστε την Aegean Bonus Visa σας για τις αγορές σας τον Μάιο και ταξιδέψτε με 20€ 
έκπτωση! 
Όροι και προϋποθέσεις 

1. Ο εκπτωτικός κωδικός θα σταλεί στο μέλος που θα πραγματοποιήσει αγορές αξίας 500€ με την 
Aegean Bonus Visa μέσα στο διάστημα 01.05.2018 έως και 31.05.2018. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απόδοση του εκπτωτικού κωδικού είναι η κάρτα Aegean Bonus Visa να 
είναι ενεργή, ανοιχτή και χωρίς να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

2. Ο εκπτωτικός κωδικός θα σταλεί με email στo Miles+Bonus μέλους το αργότερο έως τις 
08.06.2018. 

3. Ο εκπτωτικός κωδικός αφορά έκπτωση 20€ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πτήσεις του 
δικτύου της AEGEAN ή της Olympic Air που θα πραγματοποιηθούν έως και 31.07.2018. 
Εξαιρείται η περίοδος από 25.05.2018 έως και 28.05.2018. 

4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διαφοροποιήσει την παρούσα προσφορά 
ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

5. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές που πραγματοποιήθηκαν με πρόσθετες κάρτες Aegean 
Bonus Visa.   

6. Ο εκπτωτικός κωδικός αποδίδεται μόνο μία φορά και ισχύει αποκλειστικά για την 1η φορά που 
ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώσει 500€ σε αγορές με την Aegean Bonus Visa, μέσα στο 
διάστημα 01.05.2018 έως και 31.05.2018. 


