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Όροι χρήσης των βραβείων 

1. Δωρεάν κάρτα ταξιδιού για 1 χρόνο 

• Περίοδος ισχύος: 01.10.2019 - 30.09.2020. 
• Περίοδος ταξιδιού: 01.10.2019 - 30.09.2020. 
• Η κάρτα ταξιδιού είναι ονομαστική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταξιδέψει 

στις απευθείας διαδρομές της Blue Air, εξαιρουμένων των ναυλωμένων πτήσεων, 
των πτήσεων κοινού κωδικού και των πτήσεων  που εκτελούνται εντός Ιταλίας. 

• Ο χρήστης της κάρτα ταξιδιού δικαιούται να ζητήσει μόνο ένα αεροπορικό εισιτήριο 
για την επιλεγμένη πτήση. 

• Η κάρτα ταξιδιού δεν περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες. 
 

2. Κουπόνια αξίας: 

• Η αξία ανά κουπόνι μπορεί να είναι: 50 ευρώ, 100 ευρώ ή 200 ευρώ. 
• Περίοδος ισχύος: 01.10.2019 - 28.03.2020. 
• Περίοδος ταξιδιού: 01.10.2019 - 28.03.2020. 
• Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές συναλλαγές έως ότου 

εξαντληθεί το υπόλοιπο ή η αξία ανά κουπόνι. 
• Τα κουπόνια δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα κουπόνια αξίας ή με κουπόνια 

αποσκευών (μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά κράτηση). 
• Εάν η αξία του αγορασμένου αεροπορικού εισιτηρίου υπερβαίνει την αξία του 

κουπονιού, το υπόλοιπο κόστος θα πληρωθεί, χρησιμοποιώντας μία από τις 
αποδεκτές μεθόδους πληρωμής. 

• Τα κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν τις χρεώσεις 
που προκύπτουν από τις αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες κρατήσεις της Blue Air 
(αλλαγή ημερομηνίας, αλλαγή ονόματος κ.λπ.). 

• Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατήσεις για απευθείας πτήσεις 
που εκτελούνται τακτικά στο πλαίσιο του δικτύου Blue Air, εξαιρουμένων των 
ναυλωμένων πτήσεων, των πτήσεων κοινού κωδικού και των πτήσεων της 
Territorial Continuity. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης για την οποία χρησιμοποιήθηκε το κουπόνι, 
το ποσό δεν επιστρέφεται. 

 

3. Κουπόνια αποσκευών: 

• Το κουπόνι αποσκευών υποδηλώνει την προσθήκη δωρεάν αποσκευών των 23 kg. 
• Περίοδος ισχύος: 01.10.2019 - 28.03.2020. 
• Περίοδος ταξιδιού: 01.10.2019 - 28.03.2020. 
• Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο συναλλαγή. 
• Τα κουπόνια δεν μπορούν να συνδυαστούν με τιμές αξίας με άλλα κουπόνια αξίας ή 

με κουπόνια αποσκευών (μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά 
κράτηση). 

• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης για την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 
κουπόνια, το κουπόνι δεν θα μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 

 

https://www.blueairweb.com/el/gr/%ce%a0%cf%8e%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-Blue-Air-%cf%83%ce%b1%cf%82/
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Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της καμπάνιας με τίτλο "Το επεισόδιο με τα 210 βραβεία" θα 

υπόκεινται στους Ταξιδιωτικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Blue Air. 


