OΡΟΙ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΒΑΣΗ
1. Σο ειςιτιριο είναι ατομικό, ονομαςτικό, δε μεταβιβάηεται και ιςχφει μόνο για τθ κζςθ και το
ταξίδι, για το οποίο εκδόκθκε.
2. φμφωνα 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 ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ και ςυγκεκριμζνα πρζπει να αναγράφονται:
- ΣΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΗ
- ΣΟ ΦΤΛΟ: ΑΝΔΡΑ/ΓΤΝΑΙΚΑ
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΟ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟ
Θ παροχι ςτοιχείων επικοινωνίασ είναι προαιρετικι αλλά επικυμθτι, αφοφ κα υπάρξει δυνατότθτα ενθμζρωςθσ του επιβάτθ ςε
περίπτωςθ τροποποίθςθσ δρομολογίου για οποιοδιποτε λόγο.
3. Ο επιβάτθσ οφείλει να βρίςκεται ςτο χώρο επιβίβαςθσ του πλοίου μία (1) ώρα πριν τθν αναχώρθςθ. Αν δεν προλάβει τον απόπλου
δε δικαιοφται επιςτροφισ ναφλου, ενώ αν δθλώςει προ του απόπλου τθν πρόκεςθ του να μθν πραγματοποιιςει για οποιοδιποτε
λόγο το ταξίδι, δικαιοφται επιςτροφισ του ναφλου ςφμφωνα με τθν εμπορικι πολιτικι και τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
4. Παιδιά θλικίασ μζχρι τεςςάρων (4) ετών ταξιδεφουν δωρεάν για τα οποία εκδίδεται υποχρεωτικά μθδενικό ειςιτιριο, ενώ παιδιά
θλικίασ από τεςςάρων (4) ετών, μζχρι δζκα (10) ετών πλθρώνουν ειςιτιριο μιςισ αξίασ.
5. ε περίπτωςθ απώλειασ του ειςιτθρίου, δεν αντικακίςταται και δεν επιςτρζφεται το αντίτιμό, του παρά μόνο με ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία που κα πρζπει να προβλζπεται ςτθν εμπορικι πολιτικι τθσ εταιρείασ. ε περίπτωςθ που χακοφν τα ειςιτιρια ςασ κα
πρζπει απαραιτιτωσ να εκδώςετε νζα για να ταξιδεφςετε. τθ ςυνζχεια κα πρζπει το ςυντομότερο και ςαφώσ πριν τθν θμερομθνία
ταξιδιοφ να ςυμπλθρώςετε μια υπεφκυνθ διλωςθ για τθν απώλεια τουσ αναφζροντασ τθν θμερομθνία, το δρομολόγιο, τουσ
αρικμοφσ τουσ κακώσ και φωτοτυπίεσ των νζων.
6. Θ πλοιοκτιτρια εταιρεία δεν ευκφνεται για τυχόν φκορά ι απώλεια των αποςκευών των επιβατών.
7. Θ πλοιοκτιτρια εταιρεία δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτζρθςθ του δρομολογίου, παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ πορείασ,
που οφείλονται ςε κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι εντολζσ του ΤΕΝ ι των Λιμενικών Αρχών ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
8. Οι επιβάτεσ ευκφνονται για τθν τιρθςθ των Λιμενικών, Τγειονομικών και Σελωνειακών διατάξεων.
9. Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με τισ οδθγίεσ του πλοιάρχου και του πλθρώματοσ, που αφοροφν ςτθν τιρθςθ τθσ
τάξθσ και ςτθν αςφάλεια του πλοίου. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργοφν ελζγχουσ ειςιτθρίων κατά τθν επιβίβαςθ και κατά τθ
διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον ζλεγχο οι επιβάτεσ είναι υποχρεωμζνοι να επιδεικνφουν τα ειςιτιριά τουσ και τα δικαιολογθτικά
εμπορικών εκπτώςεων εφόςον ζχει εκδοκεί εκπτωτικό ειςιτιριο.
10. Για κάκε παράπονο ςτθ διάρκεια του ταξιδιοφ οι επιβάτεσ πρζπει να απευκφνονται ςτον πλοίαρχο ι ςτον φπαρχο του πλοίου και
μετά το πζρασ του ταξιδιοφ ςτθν πλοιοκτιτρια εταιρεία ι ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ.
11. Αν για οποιοδιποτε λόγο ματαιωκεί το ταξίδι με υπαιτιότθτα τθσ εταιρείασ, επιςτρζφεται το αντίτιμο του ειςιτθρίου προσ τον
επιβάτθ.
12. Θ πλοιοκτιτρια εταιρεία ζχει το δικαίωμα μετά από ζγκριςθ του ΤΕΝ, να αντικαταςτιςει το πλοίο, για το οποίο εκδόκθκε το
ειςιτιριο αυτό, με άλλο πλοίο.
ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΟΧΘΜΑΣΟ
1. Ο οδθγόσ υποχρεοφται να φορτώςει και να εκφορτώςει το όχθμά του.
2. Σα οχιματα πρζπει να βρίςκονται ςτο χώρο αναμονισ φόρτωςθσ μια (1) ώρα πριν τον απόπλου και ςε κάκε περίπτωςθ ςτο χρόνο
που κακορίηεται από τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ Λιμζνα.
3.Ο οδθγόσ δε δικαιοφται επιςτροφισ του ναφλου του οχιματοσ αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ αν δθλώςει προ του
απόπλου τθν πρόκεςθ του να μθ φορτώςει το όχθμα δικαιοφται επιςτροφισ του ποςοςτοφ ναφλου, ςφμφωνα με τθν εμπορικι
πολιτικι.
4. ε περίπτωςθ απώλειασ τθσ απόδειξθσ μεταφοράσ οχιματοσ το αντίτιμο δεν επιςτρζφεται.
5. Οι επιβάτεσ των οχθμάτων υποχρεοφνται να αποβιβάηονται από αυτά πριν τθν φόρτωςι τουσ ςτο πλοίο.

6. Οι επιβάτεσ πρζπει να φζρουν μαηί τουσ αντικείμενα που κα χρειαςτοφν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ. Μετά τθν αναχώρθςθ
απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χώρο οχθμάτων.
7. Θ ςειρά προτεραιότθτασ φόρτωςθσ των οχθμάτων κακορίηεται από τουσ Κανονιςμοφσ Λιμζνα κάκε Λιμενικισ Αρχισ, ςτθν περιοχι
όπου γίνεται θ φόρτωςθ και από το πλοίο με βάςθ τον προοριςμό του κάκε αυτοκινιτου.

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΘΕΕΩΝ

Exclusive – Οικονομική. ε όλεσ τισ κατθγορίεσ ζχετε δυνατότθτα επιλογισ κζςεων (με
παράκυρο, με τραπζηι, καπνιηόντων ι μθ κλπ).
Βρζφη 0 - 1

Εκδίδουν Κάρτα Επιβίβαςθσ

Βρζςη 1 - 4

Εκδίδουν μθδενικό ειςιτιριο ςε οικονομικι
κζςθ.

Παιδιά από 4 ζωσ10 ετών

50%

Φοιτητζσ

35% (Μόνο ςε ςπουδαςτζσ Ελλθνικών
Πανεπιςτθμίων AEI - ATEI)

Οπλίτεσ-Ναφτεσ-μηνίτεσ
50% (υπθρετοφν κθτεία)
Πολφτεκνοι

50%

ΑΜΕΑ

50% (με ποςοςτό αναπθρίασ άνω των 80%)

υνταξιοφχοι NΑT

50%

Ε.Ι.Χ.ΑΜΕΑ

50%

Ι.Χ.2

Εκδίδεται ςτθν ίδια τιμι με το Ι.Χ.1 (ςτθν
ζκδοςθ ειςιτθρίου επιλζγεται θ ανάλογθ
κατθγορία οχιματοσ για τον ςωςτό
υπολογιςμό των οχθμάτων ςτο garage)

Ε.Ι.Χ.

30% ζκπτωςθ ςτα Ε.Ι.Χ. μικροφ μεγζκουσ και
μζχρι 3,50 μζτρα

Κάτοχοι καρτών
ΔΤΣΙΚΕ ΚΤΚΛΑΔΕ Μόνιμοι κάτ./Δθμότεσ
νθςιών

15% με τθν επίδειξθ τθσ κάρτασ. Εκτόσ των
δρομολογίων Παραςκευισ - αββάτου Κυριακισ (απο 18/06/2015 ζωσ 13/09/2015)

Κάτοχοι καρτών
PHILOXENIA CLUB

Αφορά τθν παροχι δωρεάν ειςιτθρίων με
τθν ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων πόντων

Early Booking

20% Ζκπτωςθ ςτουσ επιβάτεσ ςε όλα τα
δρομολόγια, όταν οι εκδόςεισ
πραγματοποιοφνται ζωσ 3 μήνεσ πριν το
ταξίδι.

Economy Discount

Νζα κατθγορία μειωμζνου ναφλου. Ιςχφει
για περιοριςμζνο αρικμό ειςιτθρίων, ςτθν
Οικονομικι κζςθ, ςε όλα τα δρομολόγια.

ΕΚΠΣΩΕΙ

ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ (ειςιτθρίων
επιβατών)

-Ζκπτωςθ 30% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ επιβατών, ςτα δρομολόγια απο ζριφο για Πειραιά
μζςω ίφνου- Μιλου τθν περίοδο : 03/04/2015 - 02/07/2015 & 07/09/2015 - 25/10/2015.
-Ζκπτωςθ 20% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ επιβατών, ςτα δρομολόγια απο ίφνο για Πειραιά μζςω

Μιλου τθν περίοδο : 03/04/2015 - 02/07/2015 & 07/09/2015 - 25/10/2015.
- Ζκπτωςθ ςτα ¨κυκλικά¨ δρομολόγια απο και προσ Πειραιά, κατα τθν περίοδο 03/07/2015 06/09/2015 ωσ εξισ :
* ζριφοσ: 30% (τα απογευματινά δρομολόγια απο ζριφο για Πειραιά μζςω ίφνου -Μιλου
τθν περίοδο 03/07/2015 - 21/08/2015 και Πειραιά για εριφο μζςω Μιλου -ίφνου τθν
περίοδο 22/08/2015 - 06/09/2015)
* ίφνοσ: 20% (τα απογευματινά δρομολόγια απο ίφνο για Πειραιά μζςω Μιλου τθν
περίοδο 03/07/2015 - 21/08/2015 και Πειραιά για ίφνο μζςω Μιλου τθν περίοδο
22/08/2015 - 06/09/2014)
* Μήλοσ: 15% (03/07/2015 - 06/09/2015: τα απογευματινά δρομολόγια απο Μιλο προσ
Πειραιά, εκτόσ Κυριακισ).

ΑΚΤΡΩΕΙ ΕΙΙΣΘΡΙΩΝ
(Α ΤΠΕΝΘΤΜΙΗΟΤΜΕ ΣΘΝ
ΤΠΟΧΡΕΩΘ Α ΓΙΑ ΑΠΟΣΟΛΘ ΣΩΝ
ΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ OPEN ΕΙΙΣΘΡΙΩΝ ΣΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ)

100%

- Ακφρωςθ εντόσ 24 ωρών απο τθν ώρα ζκδοςθσ. Ειςιτιρια που εκδίδονται
τθν θμζρα ταξιδίου ακυρώνονται ζωσ μιςι ώρα μετά τθν ζκδοςθ και
απαραίτθτα δφο ώρεσ πριν τθν αναχώρθςθ.Δεν αποδεχόμαςτε αιτήματα
ακφρωςησ ειςιτηρίων που δεν εκτυπώθηκαν ,διότι τα ειςιτιρια αυτά κα
πρζπει να ακυρώνονται από εςάσ τθν ίδια ςτιγμι.
- Ακφρωςθ ςε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ του δρομολογίου.
- Ακφρωςθ ζωσ και 14 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ.

75%

Ακφρωςθ ζωσ και 7 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ.

50%

Ακφρωςθ ζωσ 12 ώρεσ πριν από τθν ώρα αναχώρθςθσ.

- Για οποιαδιποτε ακφρωςθ απαιτείται θ προςκόμιςθ των ειςιτθρίων ςτο πρακτορείο
ζκδοςθσ ι ςτα κεντρικά τθσ εταιρείασ.
ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ (100%), υπάρχουν
ακυρωτικά(Cancellation fees) 5,00Ευρώ ανά ειςιτήριο.
ε περίπτωςθ απώλειασ των ειςιτθρίων, θ εταιρεία πρζπει να ενθμερωκεί οπωςδιποτε προ
απόπλου του πλοίου είτε τθλεφωνικά είτε με e-mail, ενώ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί και
υπεφκυνθ διλωςθ του επιβάτθ για τθν απώλεια.
ε περίπτωςθ που απευκυνκείτε ςε πρακτορείο, κα πρζπει το πρακτορείο, πριν τον απόπλου
να επικοινωνιςει με τθν εταιρεία.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ

ε κάκε περίπτωςθ, για τθν επιβίβαςθ ςτο πλοίο, κα πρζπει να εκδοκοφν νζα ειςιτιρια και να
καταβλθκεί το αντίτιμο.
Μετά τθν παρζλευςθ 30 θμερών από το ταξίδι και μετά από ςχετικό ζλεγχο ςτα αρχεία τθσ
εταιρείασ, θ AEGEAN SPEED LINES κα αποηθμιώςει τον επιβάτθ με επιςτροφι ολόκλθρου του
αντιτίμου του ειςιτθρίου.
Θ παραπάνω διαδικαςία δεν ιςχφει εάν θ εταιρεία ενθμερωκεί μετά τον απόπλου, περίπτωςθ
κατα τθν οποίαν ουδεμια ευκφνθ αναγνωρίηεται.
4 ώρεσ πριν την αναχώρηςη του δρομολογίου.

OPEN ΕΙΙΣΗΡΙΑ

Ειςιτιρια τα οποία ζχουν γίνει open μποροφν να αντικαταςτακοφν μζχρι ζνα χρoνο μετά από
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τουσ και μόνο για μία φορά. Για τα open που αντικακίςτανται με
ειςιτιρια μικρότερθσ αξίασ δεν επιςτρζφεται διαφορά.

Σα ειςιτιρια που ζχουν γίνει μία(1) φορά OPEN ακυρώνονται 50%.
ΕΙΙΣΗΡΙΑ GROUP

*Σα ειςιτήρια group δεν γίνονται open και δεν ακυρώνονται.

