ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ COSMOTE
«ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS»
Η Εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο
Πειραιώς (οδ. Άστιγγος αρ. 6, Πλατεία Καραϊσκάκη) (εφεξής «Εταιρεία») σε συνεργασία με
την «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος
Κηφισίας 99 (εφεξής «COSMOTE») θα προβεί κατά την περίοδο 11.04.2017 έως 31.10.2017
(εξαιρουμένου του διαστήματος 21.08.2017 έως και 27.08.2017), σε διαφημιστικό
πρόγραμμα προώθησης των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους συνδρομητές της
COSMOTE, στους οποίους η Εταιρεία θα παρέχει μέσω του προγράμματος COSMOTE DEALS
for YOU τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν εισιτήρια επιστροφής επιβατών, δωρεάν
αποδείξεις μεταφοράς Ι.Χ. οχημάτων, μοτοσυκλετών και τετράκλινων καμπινών (εφεξής
καλούμενα από κοινού «εισιτήρια») υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Κάθε συνδρομητής κινητής COSMOTE στέλνοντας κενό SMS στο 19019 ή μέσω της
ιστοσελίδας www.cosmote.gr/dealsforyou (€0,20/κωδικό), θα λαμβάνει έναν μοναδικό
ψηφιακό κωδικό, τον οποίο θα εξαργυρώνει κατά την αγορά του εισιτηρίου αναχώρησης
για τον προορισμό της επιλογής του και θα αποκτά εντελώς δωρεάν το εισιτήριο της
επιστροφής. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού είναι δύο (2) εβδομάδες. Η αγορά του
εισιτηρίου αναχώρησης θα πραγματοποιείται με τους κάτωθι τρόπους :
 με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων
από την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hsw.gr
 με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της
Εταιρείας στο τηλ. 210 4199000.
 στο κεντρικό εκδοτήριο της Hellenic Seaways (Άστιγγος 6, Πλ. Καραϊσκάκη
Πειραιάς).
 σε όλα τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία Τουριστικά γραφεία-Πρακτορεία
(σύμφωνα με τον Πίνακα Γ)
Η Εταιρεία θα διαθέτει εισιτήρια στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς κατά τα οριζόμενα
στους συνημμένους στην παρούσα Πίνακες Α και Β.
Η διά των παρόντων όρων προσφορά της Εταιρείας θα διέπεται επιπλέον από τους
ακόλουθους όρους:
1. Το πρόγραμμα

ισχύει από 11 Απριλίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017,

εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται κατωτέρω.

2. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς παρέχονται στους επιβάτες που
αγοράζουν ταυτόχρονα τα εισιτήρια αναχώρησης τους για τους προορισμούς που
έχει ορίσει η Εταιρεία ότι ισχύει η προσφορά.
3. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς ισχύουν στην Οικονομική θέση,
για περιορισμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένα δρομολόγια επιστροφής. Είναι
ατομικά, ονομαστικά και ισχύουν μόνο για το ταξίδι της επιστροφής από τον
προορισμό επιλογής και τον ίδιο τύπο πλοίου, π.χ. επιβάτης που ταξιδεύει από το
λιμάνι του Πειραιά προς το λιμάνι της Πάρου με ταχύπλοο πλοίο θα επιστρέψει με
το δωρεάν εισιτήριο της προσφοράς με ταχύπλοο πλοίο μόνο από το λιμάνι της
Πάρου.
4. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής ισχύουν και σε τετράκλινες καμπίνες για
περιορισμένο αριθμό καμπινών και συγκεκριμένα δρομολόγια επιστροφής των
συμβατικών πλοίων Αριάδνη, Νήσος Σάμος, Νήσος Μύκονος και Νήσος Ρόδος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της προσφοράς είναι η συνολική αγορά
ολόκληρης της τετράκλινης καμπίνας στην αναχώρηση και τα εισιτήρια της
αναχώρησης να είναι στον ίδιο τύπο καμπίνας με τα εισιτήρια της επιστροφής.
5. Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE θα μπορούν στέλνοντας κενό SMS στο 19019 ή
μέσω της ιστοσελίδας (€0,20/κωδικό), να λαμβάνουν έναν μοναδικό ψηφιακό
κωδικό με τον οποίο θα πραγματοποιούν αγορά εισιτηρίων για το πρόγραμμα της
προσφοράς με τους παρακάτω τρόπους :
 με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων
από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.hsw.gr
 με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της
εταιρείας στο τηλ. 210 4199000.
 στο κεντρικό εκδοτήριο της Hellenic Seaways (Άστιγγος 6, Πλ. Καραϊσκάκη,
Πειραιάς).
 σε όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία Τουριστικά γραφεία-Πρακτορεία
(σύμφωνα με τον Πίνακα Γ).
6. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς δεν μπορούν να μετατραπούν σε
εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open), δεν αλλάζουν και δεν αντικαθίστανται
7. Κεντρικά Λιμάνια αναχώρησης ορίζονται τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου, του
Ηρακλείου Κρήτης, του Βόλου, του Αγ. Κων/νου Φθιώτιδας, της Θεσσαλονίκης και
της Καβάλας.
8. Ημερομηνίες που εξαιρούνται από την προσφορά: 21/8/17 έως 27/8/17.

9. Tα δωρεάν εισιτήρια της προσφοράς ισχύουν για επιστροφές τις ημέρες Τρίτη Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο.
Πίνακας Α: Δρομολόγιο που συμμετέχει στην προσφορά:
Δρομολόγιο : Σαντορίνη-Νάξο-Πάρο-Πειραιά

Πίνακας Β: Αναλυτικοί πίνακες με τα δρομολόγια που συμμετέχουν στην προσφορά (Τα
δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τα ισχύοντα δρομολόγια είναι πάντα
ενημερωμένα κατά τη διαδικασία της κράτησης.):
www.cosmote.gr/mobile/dealsforyou/assets/hellenic/Routes.pdf
Πίνακας Γ: Συνεργαζόμενα με την Εταιρεία Τουριστικά γραφεία - Πρακτορεία:
www.cosmote.gr/mobile/dealsforyou/assets/hellenic/Tourist_office.pdf

