
 
 ΟΡΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ  
• Το κουπόνι αφορά σε πτήσεις με απλή μετάβαση αλλά και με επιστροφή που εκτελούνται 
με το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air.  

• Το κουπόνι αφορά έκπτωση για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο aegeanair.com, 
στο olympicair.com και στο AEGEAN App.  

• Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
https://alphabankbonusredemptionel.aegeanair.com/  

• Η χρήση της έκπτωσης θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του κουπονιού εφόσον ο 
παραλήπτης της προσφοράς εισάγει τον κωδικό στο ειδικό πεδίο «Εκπτωτικός κωδικός» που 
εμφανίζεται στη φόρμα κράτησης aegeanair.com, στο olympicair.com και στο AEGEAN Αpp.  

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της έκπτωσης κατά την εξαργύρωση μιλίων για αγορά 
εισιτηρίου εξαργύρωσης. 

• Το κουπόνι ισχύει μόνο όταν η συναλλαγή είναι σε ευρώ (€).  

• Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του 
ναύλου.  

• Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν οι κανονισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία 
ναύλου.  

• Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κράτηση.  

• Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  

• Μετά από χρήση του κωδικού σε έκδοση εισιτηρίου, ο εκπτωτικός κωδικός δεν 
επιστρέφεται είτε ως νέος κωδικός, είτε ως ποσό έκπτωσης ή ως Bonus πόντοι, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της πτήσης.  

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ μόνο για κρατήσεις ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την 
αξία του κουπονιού. Η έκπτωση εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στη συνολική αξία του 
εισιτηρίου.  

• Σε περίπτωση που η αξία του ναύλου είναι μικρότερη από την αξία του εκπτωτικού 
κωδικού, η διαφορά που προκύπτει χάνεται.  

• Η αξία του κουπονιού δεν επιστρέφεται σε χρήματα.  

• Το κουπόνι δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και, αν αυτό λήξει χωρίς 
να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν επιστρέφεται.  

• Οι κωδικοί κουπονιών είναι ψηφιακοί, αντιστοιχούν μόνο σε έκπτωση στο ποσό πληρωμής 
και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά ή άλλου είδους προσφορά /έκπτωση.  

• Για οποιαδήποτε διευκρίνιση προκύψει κατά τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα κράτησης της ΑEGEAN στο 8011120000 (από 
σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό).  
 
COUPON TERMS  
• The coupon refers both to one-way and return flights operated with the network of 
AEGEAN and Olympic Air.  

• The coupon refers to a discount for reservations that will be made on aegeanair.com 
olympicair.com and the AEGEAN app.  

• The coupon cannot be used at https://alphabankbonusredemptionel.aegeanair.com/  

• The use of the discount will be done exclusively with the use of the promotional code. The 
recipient of the offer must enter the promotional code in the specific field "Promotional 
code" that appears in the booking form at aegeanair.com, olympicair.com and the AEGEAN 
app.  



• It is not possible to use the promotional code for bookings when redeeming miles or Bonus 
points to purchase a ticket.  

• The coupon is valid only when the transaction is in euros (€)  

• In case of a ticket change there is a charge depending on the fare category.  

• In case of cancellation, the regulations corresponding to each fare category apply.  

• Only one promotional code can be used on each booking.  

• The promotional code can only be used once.  

• In a case of change or cancellation of the reservation the used promotional code is not 
returned either as a new code, or as a discount amount, or as Bonus points.  

• The total amount of the coupon should be used at the same time and only for flights at the 
value of the coupon or for greater value of the coupon value. The discount applies to the fare 
and not to the total value of the ticket.  

• In case the value of the fare is less than the value of the promotional code, the resulting 
difference is lost.  

• The value of the coupon is not refundable.  

• The coupon is not replaced in case of loss or theft and, if it expires without being used, it is 
non-refundable.  

• Coupon codes are digital, correspond only to a discount on the payment amount and are 
not exchanged for cash or any other offer / discount.  

• For any clarification that occurs during the use of the promotional code, please contact the 
reservation department of AEGEAN at 8011120000 (from landline) or (+30) 2106261000 
(from mobile phone or abroad).  

 


