Γενικοί όροι ταξιδιοφ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΣΩΝ:

Σφμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41 είναι υποχρεωτικι, για λόγουσ αςφαλείασ, θ ονομαςτικι καταγραφι των επιβαινόντων ςε
κάκε δρομολόγιο. Για να είναι δυνατι θ καταγραφι τα ειςιτιρια εκδίδονται ονομαςτικά. Συγκεκριμζνα πρζπει να αναγράφονται:
Το Ονοματεπϊνυμο του επιβάτθ, το φφλο: άνδρασ/γυναίκα, θ θλικία: ενιλικοσ/παιδί/βρζφοσ, και ο αρικμόσ τθλεφϊνου
επικοινωνίασ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, ακφρωςθσ θ ματαίωςθσ του δρομολογίου
του πλοίου. Εκτόσ από τα παραπάνω πρζπει να δθλϊνονται ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ τα άτομα που χρειάηονται Ειδικι Φροντίδα. Η
ζκδοςθ ειςιτθρίου πάνω ςτο πλοίο απαγορεφεται και ςυνεπϊσ για τθν αποφυγι άςκοπθσ ταλαιπωρίασ οι επιβάτεσ πρζπει να
προβαίνουν ζγκαιρα ςε κρατιςεισ κζςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων. Ραιδιά μζχρι 4 ετϊν: είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ ειςιτθρίου με
μθδενικό ναφλο.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ:
Οι επιβάτεσ βάςθ του νόμου υπϋ αρικ. 3709/2008 υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτο πλοίο μιςι ϊρα πριν τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου
και να φζρουν τα οχιματα τουσ ςτον χϊρο αναμονισ φόρτωςθσ 1 ϊρα πριν τον απόπλου.
3. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ:
Τα ειςιτιρια πρζπει να εκδίδονται μζςα ςτθν προκακοριςμζνθ από τθν θμερομθνία κράτθςθσ προκεςμία για τθν οποία οι επιβάτεσ
ενθμερϊνονται από τον ταξιδιωτικό τουσ πράκτορα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ κράτθςθ ακυρϊνεται αυτόματα .
4. ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Τα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ιςχφουν για 1 χρόνο και δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαςθ. Είναι απαραίτθτο πριν τθν επιβίβαςθ το αρχικό
ειςιτιριο να αντικαταςτακεί με νζο ειςιτιριο. Εάν μζχρι τθν θμερομθνία ταξιδιοφ ζχουν αυξθκεί οι ναφλοι, οι κάτοχοι ειςιτθρίων ανοιχτισ
θμερομθνίασ πρζπει να καταβάλλουν τθ διαφορά.
5. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ (Prepaid Ticket):
Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ εταιρεία μασ υποςτθρίηει τθν λειτουργία του προπλθρωμζνου ειςιτθρίου (ΤΑ).
6. ΑΚΤΡΩΕΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΝΑΤΛΟΤ: Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου ζωσ και 8 θμζρεσ πριν από τθν
προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου : Τα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά εφόςον επιςτραφεί αυτοφςιο το ςϊμα του ειςιτθρίου ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ. Από 7 θμζρεσ ζωσ και τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου : Τα ειςιτιρια ακυρϊνονται με 50%
ακυρωτικά εφόςον επιςτραφεί αυτοφςιο το ςϊμα του ειςιτθρίου ι εναλλακτικά μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ζωσ και 2 ϊρεσ πριν από
τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου. Μετά τθν αναχϊρθςθ: Τα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται, δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ
αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι. Τα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από τα πρακτορεία ζκδοςθσ και δεν είναι δυνατόν να ακυρωκοφν
τθλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να παραδϊςουν τα ειςιτιρια ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ.
Πλεσ οι τυχόν αλλαγζσ, τροποποιιςεισ ι ακυρϊςεισ ειιςτθρίων γίνονται μόνον με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ ακυρωτικισ πολιτικισ και χωρίσ καμία
απολφτωσ άλλθ επιβάρυνςθ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ κακϊσ και ςτα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία.

ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ ανά
ειςιτήριο.
7. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ Η ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ ΛΟΓΩ ΔΤΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΑΠΟΠΛΟΤ:
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα μποροφν να επιβιβαςκοφν χωρίσ να αλλάξουν τα ειςιτιρια τουσ.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Τα ειςιτιρια τθσ αναχϊρθςθσ που ματαιϊκθκε δεν ιςχφουν για επιβίβαςθ και πρζπει να αλλαχκοφν για τθν επόμενθ
προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ, ςτθν οποία υπάρχει διακεςιμότθτα κζςεων, κάνοντασ αντικατάςταςθ ειςιτθρίου. Στισ περιπτϊςεισ που
κακυςτερεί ι ματαιϊνεται το δρομολόγιο , οι επιβάτεσ παρακαλοφνται να επικοινωνοφν με τα λιμενικά γραφεία τθσ εταιρίασ για να
ενθμερϊνονται ςχετικά με τθ νζα ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου.
Μετά τθν αναχϊρθςθ: Τα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται, δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι
δυνατι.
8. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ:
Σε περίπτωςθ απϊλειασ του ειςιτθρίου, για να μπορζςει να ταξιδζψει ο επιβάτθσ κα πρζπει να αγοράςει νζο ειςιτιριο. Στθ ςυνζχεια πρζπει να
δθλϊςει εγγράφωσ τθν απϊλεια αναφζροντασ τθν θμερομθνία του ταξιδιοφ, τθ διαδρομι, τον αρικμό του απολεςκζντοσ ειςιτθρίου, τον αρικμό
του νζου ειςιτθρίου που αγοράςτθκε και φωτοτυπία αυτοφ. Εφόςον το απολεςκζν ειςιτιριο δεν βρεκεί ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ να ζχει ταξιδζψει
ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ταξιδιοφ, θ εταιρία κα χορθγιςει ειςιτιριο για τθ διαδρομι χωρίσ τθν καταβολι επιπλζον ναφλου.
Πλα τα ςτοιχεία του απολεςκζντοσ ειςιτθρίου κα τα αναηθτιςετε ςε κάποιο από τα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρίασ. Η διλωςθ απϊλειασ κα
κατατίκεται ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ, Σκουηζ 10 , Ρειραιάσ ι κα αποςτζλλεται με fax ςτο 210-4281064 θ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο

info@fastferries.com.gr
9.ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:
Η εταιρία κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να τθριςει όλα τα προγραμματιςμζνα τθσ δρομολόγια. Διατθρεί όμωσ το δικαίωμα για τθν
τροποποίθςθ τουσ εφόςον παραςτεί ανάγκθ.
10. ΕΛΕΓΧΟ ΣΟ ΠΛΟΙΟ:
Ραρακαλοφμε πολφ για τθν ορκι ζκδοςθ των ειςιτθρίων επιβατϊν και οχθμάτων κακϊσ και των εκπτωτικϊν ειςιτθρίων προσ αποφυγι

ταλαιπωρίασ των επιβατϊν. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργοφν ελζγχουσ ειςιτθρίων κατά τθν επιβίβαςθ και κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ.
Κατά τον ζλεγχο οι επιβάτεσ είναι υποχρεωμζνοι να επιδεικνφουν τα ειςιτιρια τουσ και τα δικαιολογθτικά εμπορικϊν εκπτϊςεων.
11. ΑΠΟΚΕΤΕ:
Ο κομιςτισ ολόκλθρου ειςιτθρίου δικαιοφται να μεταφζρει δωρεάν αποςκευζσ ζωσ 50 κιλά θ ζωσ 1 κυβικό μζτρο. Οι αποςκευζσ πρζπει να
τοποκετοφνται ςε ειδικά ςθμεία του πλοίου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του πλθρϊματοσ. Οι αποςκευζσ δεν πρζπει να περιζχουν αντικείμενα
αξίασ. Τα αντικείμενα αξίασ μποροφν να παραδίδονται ςτουσ υπεφκυνουσ Αξιωματικοφσ του πλοίου προσ φφλαξθ.
12. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ:
Το πλοίο μασ διακζτει ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Γι’ αυτό και είναι
απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ κράτθςθ κζςεων.
13. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΔΙΑ:
Το πλοίο διακζτει ειδικοφσ χϊρουσ διαμονισ κατοικίδιων. Για λόγουσ υγιεινισ, απαγορεφεται θ παραμονι των κατοικίδιων ςτα μπαρ, τα
εςτιατόρια και ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του πλοίου. Εφόςον κυκλοφοροφν (πάντα με λουρί και ςυνοδό) κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά
φίμωτρο. Οι επιβάτεσ που ταξιδεφουν με κατοικίδιο πρζπει να ζχουν πάντα μαηί τουσ το πρόςφατο ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ του και να
είναι υπεφκυνοι για τθ φροντίδα, τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι του. Το πλοίο παρζχει ειδικό χϊρο για τθν κακθμερινι υγιεινι των κατοικίδιϊν.
Αςυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.
14. ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΛΕΘΕΝΣΩΝ:
Οι επιβάτεσ που ζχαςαν ι βρικαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν τθ εςεψιόν του πλοίου κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ι
μετά τθν αποβίβαςθ, ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ Cyclades Fast Ferries, Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν, τιλ.: 210-4182163, e-mail:
info@fastferries.com.gr.

15. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΚΗ Α ΑΦΑΛΕΙΑ:
Για λόγουσ αςφαλείασ, όλοι οι επιβάτεσ και τα αντικείμενα τα οποία φζρουν επί του πλοίου είναι πικανό να ελεγχκοφν. Θα απαγορεφεται θ
είςοδοσ ςτο πλοίο ςτα πρόςωπα τα οποία αρνοφνται να ςυμμορφωκοφν και κα αναφζρονται ςτισ κατά τόπουσ λιμενικζσ αρχζσ. Οι επιβάτεσ
οφείλουν να παρουςιάηουν ςτο εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του πλοίου, το ειςιτιριο τουσ, το διαβατιριο ι τθν ταυτότθτα ι άλλα ζγκυρα
ταξιδιωτικά ζγγραφα. Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να μθν επιτρζψει τθν επιβίβαςθ, εάν ο επιβάτθσ δεν διακζτει τα απαιτοφμενα ταξιδιωτικά
ζγγραφα και δεν δφναται να αποδείξει, πζραν πάςθσ αμφιβολίασ, τθν ταυτότθτα του. Μετά τθν επιβίβαςθ, δεν επιτρζπεται θ αποβίβαςθ χωρίσ
τθν άδεια των υπευκφνων αξιωματικϊν του πλοίου. Σε περίπτωςθ που ο επιβάτθσ επικυμεί να ματαιϊςει το ταξίδι του μετά τθν επιβίβαςθ του,
πρζπει να μεταφζρει εκτόσ του πλοίου τισ αποςκευζσ του και το όχθμα του (εφόςον αυτό είναι δυνατόν). Ζνα ζχετε μαηί ςασ όπλο, παρακαλοφμε
να το δθλϊςετε κατά τθν επιβίβαςθ.

