
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Επισημαίνεται ότι για τα εισιτήρια «προσφοράς» δεν ισχύει η πολιτική

μεταβιβάσεων σε τρίτους και επιστροφών. Τα εισιτήρια της συγκεκριμένης

κατηγορίας δεν δύνανται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν και δεν

επιστρέφεται η αξία τους σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού για

οποιοδήποτε λόγο ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του επιβάτη.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην ενότητα «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» της ιστοσελίδας eticket.ktel-chalkidikis.gr της εταιρίας με την

επωνυμία «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ» (εφεξής: η εταιρεία) οι χρήστες /επισκέπτες να βρίσκουν

εισιτήρια με έκπτωση στα δρομολόγια που πραγματοποιεί η εταιρεία από το Νομό

Θεσσαλονίκης προς το Νομό Χαλκιδικής και αντίστροφα, ακολουθώντας την κάτωθι

διαδικασία. Οι χρήστες / επισκέπτες που αγοράζουν εισιτήρια της κατηγορίας

«προσφοράς» αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους:

1. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της

ιστοσελίδας eticket.ktel-chalkidikis.gr  της εταιρείας.

2. Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων και ως προς την

παροχή της θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στη διάθεση των εισιτηρίων. Η

χρήση των εισιτηρίων αυτών αφορούν μόνο σε συγκεκριμένα δρομολόγια που έχει ορίσει η

εταιρεία από το Νομό Θεσσαλονίκης προς το Νομό Χαλκιδικής και αντίστροφα.

3. Η ισχύς της θα έχει ορισμένη χρονική διάρκεια από την ημερομηνία διαθεσιμότητας

μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προσφοράς, όπως αυτή θα

ανακοινώνεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων

εισιτηρίων για τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα ανακοινώνονται. H διαθεσιμότητα των

εισιτηρίων της, ως και η συχνότητα της διάθεσης εισιτηρίων «προσφοράς» εναπόκειται

στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

4. Η αγορά εισιτηρίου «προσφοράς» δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις και

δεν εξαργυρώνεται με χρήματα. Σε περίπτωση που ο επιβάτης

επωφελείται έκπτωσης του ναύλου ή ναύλου που υπόκειται σε ειδικούς όρους (πολύτεκνη

κάρτα, φοιτητική κάρτα – πάσο κ.α.) δεν προσφέρεται η επιπλέον έκπτωση στην τιμή της

προσφοράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπική, δεν

μεταβιβάζεται, δεν μπορεί να πωληθεί ή να ανταλλαγεί και ισχύει μόνο για το ταξίδι από

τον προορισμό επιλογής.

5. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να

παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της διάθεσης εισιτηρίων «προσφοράς». Η τυχόν

τροποποίηση των προϋποθέσεων της προσφοράς ή η μεταβολή των όρων θα

πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιεύεται έγκαιρα στην

ιστοσελίδα της, δεσμεύοντας κάθε συμμετέχοντα.

6. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.



7. Η εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης λόγω

γεγονότων πέραν του ελέγχου της.

8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την διάθεση εισιτηρίων «προσφοράς» για

σπουδαίο λόγο.

9. Για τα εισιτήρια της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν ισχύει η πολιτική μεταβιβάσεων σε

τρίτους και επιστροφών, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους Έκδοσης Εισιτηρίων. Το

εισιτήριο δεν δύναται να τροποποιηθεί και ως εκ τούτου ακυρώνεται σε περίπτωση που ο

επιβάτης δεν παρουσιαστεί την ημερομηνία αναχώρησης του δρομολογίου ή σε περίπτωση

αιτήματος αλλαγής του.

10. Οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά των Γενικών Όρων και των Όρων Έκδοσης

Εισιτηρίου της ιστοσελίδας eticket.ktel-chalkidikis.gr  της εταιρείας, τους οποίους ο

χρήστης/επισκέπτης έχει αποδεχτεί και συναινέσει.

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πρόσθετων πληροφοριών οι χρήστες / επισκέπτες
μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην
Ιστοσελίδα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
info@ktel-chalkidikis.gr , στον τηλεφωνικό αριθμό 2310316555,καθώς και στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 9ο χλμ ε.ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.


