Γενικοί Όροι Ταξιδίου
1. Οι επιβάτεσ οφείλουν να βρίςκονται ςτο λιμάνι τουλάχιςτον 45 λεπτά πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου. Αν δεν προλάβει τον
απόπλου δεν δικαιοφται επιςτροφισ ναφλου.
2. Τα οχιματα πρζπει να βρίςκονται ςτο χϊρο αναμονισ φόρτωςθσ μία (1) ϊρα πριν τον απόπλου και ςε κάκε περίπτωςθ ςτο
χρόνο που κακορίηεται από τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ Λιμζνα.
3. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα εκδοκζντα ειςιτιρια ακυρϊνονται ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ:
Ζωσ 14 θμζρεσ πριν τον απόπλου:
100% επιςτροφι ναφλου
Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τον απόπλου:
75% επιςτροφι ναφλου
Ζωσ 12 ϊρεσ πριν τον απόπλου:
50% επιςτροφι ναφλου
Για ακυρϊςεισ που γίνονται ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 12 ωρϊν προ του απόπλου δεν επιςτρζφεται ο ναφλοσ.
Για τθν ακφρωςθ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των ειςιτθρίων ςτον πράκτορα που αυτά εκδόκθκαν (μόνοσ εξουςιοδοτθμζνοσ
για ακυρϊςεισ).
Δεν επιτρζπονται ακυρϊςεισ ειςιτθρίων μζςω τθλεφϊνου, φαξ, email.
Τα ειςιτιρια μποροφν επίςθσ να μετατραποφν ςε ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ (open) τουλάχιςτον 24 ϊρεσ προ του απόπλου.
Τα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ μποροφν να αντικαταςτακοφν με ειςιτιρια άλλθσ θμερομθνίασ ςε δρομολόγιο οποιαςδιποτε
διαδρομισ μασ, εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα (ιςχφουν για ζνα ζτοσ και δεν ακυρϊνονται, τυχόν διαφορά ναφλου δεν
επιςτρζφεται). Για τθν μετατροπι ςε ειςιτιριο ανοικτισ θμερομθνίασ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ του ειςιτθρίου ςτον εκδότθ
του, ςε οποιοδιποτε κεντρικό πρακτορείο μασ ι ςτθν εταιρεία.

Σε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ
ανά ειςιτήριο.
3. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ειςιτθρίου θ εταιρεία πρζπει να ενθμερωκεί οπωςδιποτε τουλάχιςτον 1 ϊρα προ του απόπλου του
πλοίου είτε τθλεφωνικά ( +30 210 4121001 και +30 210 4101480 ) είτε με e-mail (reservations@seajets.gr). Σε περίπτωςθ που
απευκυνκείτε ςε πρακτορείο κα πρζπει το πρακτορείο, πριν τον απόπλου να επικοινωνιςει μαηί μασ.
Στθν ςυνζχεια ο επιβάτθσ πρζπει να αγοράςει καινοφριο, να δθλϊςει εγγράφωσ τθν απϊλεια ςτθν εταιρεία με όλα τα ςτοιχεία του
απολεςκζντοσ ειςιτθρίου ( θμζρα και ϊρα ταξιδιοφ, διαδρομι, αρικμό ειςιτθρίου και τον αρικμό του νζου ειςιτθρίου μαηί με
φωτοτυπία του). Μετά από ζλεγχο τθσ εταιρείασ και εντόσ 1 μινόσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ , εφόςον προκφψει
ότι το απoλεςκζν ειςιτιριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτθσ μπορεί να λάβει δωρεάν ειςιτιριο ιςόποςθσ αξίασ με το απoλεςκζν.
4. Η εταιρεία δεν ευκφνεται για κακυςτεριςεισ δρομολογίου , παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ πορείασ που οφείλονται ςε
κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι ςε εντολζσ ΥΕΝ και Λιμενικϊν Αρχϊν ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ και γίνονται με κφριο μζλθμα τθν
αςφάλεια των επιβατϊν.
5. Σε περίπτωςθ ανεκτζλεςτου δρομολογίου για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. απαγόρευςθ απόπλου λόγω δυςμενϊν καιρικϊν
ςυνκθκϊν) θ εταιρεία επιςτρζφει ολόκλθρθ τθν αξία του ειςιτθρίου και μόνο αυτι.
6. Τα δρομολόγια μποροφν να τροποποιθκοφν, και οι αλλαγζσ αυτζσ ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ
(www.seajets.gr) ςτο ςφςτθμα κρατιςεων.
7. Σφμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτικι για λόγουσ αςφαλείασ, θ ονομαςτικι καταγραφι των
επιβαινόντων ςε κάκε δρομολόγιο. Για τουσ ςκοποφσ τθσ καταγραφισ, τα ειςιτιρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν
οπωςδιποτε:
Το ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο επικοινωνίασ του επιβάτθ
Το φφλο: άνδρασ / γυναίκα
Τθν θλικία: ενιλικοσ/παιδί/βρζφοσ
8. Παρακαλοφμε να ηθτάτε από τον εκδότθ του ειςιτθρίου ςασ τθν καταγραφι τθλεφϊνου επικοινωνίασ ϊςτε να παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτθν εταιρεία ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ να επικοινωνεί μαηί ςασ.

