
                              Όροι & Προϋποθέσεις 
 
 

•     Δύο (2) εκπτωτικοί κωδικοί αξίας €25 έκαστος θα αποδίδονται με την έκδοση 

κάθε κύριας κάρτας PLATINUM BONUS MASTERCARD και κάθε χρόνο με 

την καταβολή της ετήσιας συνδρομής. 

         

•    Οι κωδικοί θα αποστέλλονται μέσω ενημερωτικού μηνύματος (SMS) από την 

Τράπεζα, εφόσον ο κάτοχος έχει γνωστοποιήσει τον τελευταίο εν ισχύ αριθμό 

του κινητού του τηλεφώνου σε αυτήν. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι φέρουν την 

αποκλειστική ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους που 

τηρούνται στα συστήματα της Τραπέζης και ειδικότερα του αριθμού κινητού 

τηλεφώνου τους. 

         

•   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποστολή των κωδικών είναι:  

 

α) Κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της αποστολής, η κάρτα να είναι 

σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.  

β) Η προσήκουσα αποπληρωμή της κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον 

της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής).  

γ) Η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της αποστολής, 

καθυστερημένων οφειλών για χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών. 

 

•    Η προσφορά αφορά σε πτήσεις με απλή μετάβαση και με επιστροφή που 

εκτελούνται με το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air.  

       

•    Οι  κρατήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στο 

aegeanair.com, στο olympicair.com και στο AEGEAN app. 

 

•    Η χρήση της προσφοράς θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του εκπτωτικού 

κωδικού, εφόσον ο κάτοχος εισάγει τον εκπτωτικό κωδικό στο ειδικό πεδίο 

«Εκπτωτικός κωδικός» που εμφανίζεται στη φόρμα κράτησης.  

 

• Οι εκπτωτικοί κωδικοί ισχύουν μόνο για συναλλαγές σε €. 

 

• Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν ισχύουν για παιδί που ταξιδεύει μόνο του. 

 

• Οι εκπτωτικοί κωδικοί ισχύουν για απευθείας πτήσεις που εκτελούνται με το 

δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air 

 

•     Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης της προσφοράς κατά τη 

διαδικασία κράτησης από το Low Fare Calendar.  

 

•    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.  

 

•     Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας εκπτωτικός κωδικός ανά κράτηση.  

 

•     Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  

 

•     Η έκπτωση €25 εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στην συνολική αξία του 

εισιτηρίου. 

 

•    Σε περίπτωση που ο ναύλος είναι μικρότερος από 25€, δεν γίνεται επιστροφή 

χρημάτων. 

 

•  Οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από την έκδοσή τους και ισχύουν για πτήσεις εντός 10μήνου από την 

έκδοσή τους. 

 
• Η εν γένει λειτουργία του συστήματος χρήσης των εκπτωτικών κωδικών εκ 

μέρους του κατόχου και της εξαργύρωσής τους στην τιμή του ναύλου είναι 
αποκλειστική ευθύνη της Aegean Airlines. 
 

 

  


