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Με τη χρήση και την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο http://www.flytrip.gr,
ο χρήστης-πελάτης σηµαίνει ότι αποδέχεται τους όρους συναλλαγής και δίνει
ρητή εντολή να µεσολαβήσει για κάθε ταξιδιωτική του υπηρεσία µε τους
προµηθευτές που αναφέρονται και δραστηριοποιούνται εντός της ιστοσελίδας.

Δικτυακοί τόποι τρίτων
Το flytrip.gr εµπεριέχει συνδέσµους (links) που σε οδηγούν δικτυακούς τόπους
τρίτων. Το flytrip.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιµότητά τους, την πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, για το περιεχόµενο των σελίδων αυτών και
την πληρότητά τους, καθώς και οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από την χρήση
τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές µε δική του ευθύνη.

Ευθύνη της εταιρείας
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες και
τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο.
Το flytrip.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξει όλες τις
πληροφορίες που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του για τυχόν λάθη,
παραλείψεις και ανακρίβειες. Σε κάθε περίπτωση όµως το flytrip.gr δεν µπορεί

να εγγυηθεί την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την
επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών.
Όλες οι προσφερόµενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε
πάροχο και δικτυακούς τόπους τρίτων και το flytrip.gr δεν εµπλέκεται µε την
διαδικασία κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων και ενοικίασης αυτοκινήτων. Ή συναλλαγή και η ολοκλήρωση
παραγγελίας λαµβάνει χώρα στις ιστοσελίδες του εκάστοτε παρόχου και διέπεται
από τους γενικούς όρους χρήσης συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων.
Ωστόσο το flytrip.gr µε την αναφορά σας µπορεί να µεσολαβήσει για την
συνολική επίλυση.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
Το flytrip.gr έχει το δικαίωµα οποιαδήποτε στιγµή να τροποποιήσει ή και να
ανανεώσει τους παραπάνω όρους σχετικά µε την χρήση αυτής της ιστοσελίδας
χωρίς να δηµιουργείται υποχρέωση ενηµέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην
ιστοσελίδα θα εµφανίζονται οι όροι χρήσης όπως ισχύουν την συγκεκριµένη
στιγµή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας µετά την τροποποίηση των
γενικών όρων χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.
Εάν δεν συµφωνείτε µε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τους
καταλαβαίνετε, παρακαλείστε να σταµατήσετε αµέσως να χρησιµοποιείτε αυτήν
την ιστοσελίδα.
To flytrip.gr δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για:
•

Τη µη διαθεσιµότητα της κάθε υπηρεσίας η προϊόντος από προµηθευτή.

•

Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προµηθευτή.

•
Τραυµατισµό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζηµιές που
µπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προµηθευτή.
•
Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, overbooking, απεργία, ανωτέρα βία που δεν
βρίσκονται στον άµεσο έλεγχό της.
•
Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε συνδέσµους τρίτων
διαδικτυακών τόπων.
•
Τις πληροφορίες-φωτογραφίες-υλικό που παρέχονται και δηµοσιεύονται
από τον εκάστοτε προµηθευτή για τις προσφερόµενες υπηρεσίες.

Πληρωµή κράτησης
Η πληρωµή κράτησης κάθε τουριστικής υπηρεσίας µας µπορεί να γίνει µε
πιστωτική κάρτα µέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά µε πιστωτική κάρτα ή µε
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρίας µας (βλέπε λογαριασµοί
τραπεζών). Για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου low cost εταιρείας (easy jet
κα),η πληρωµή γίνεται αποκλειστικά µέσω πιστωτικής κάρτας ή τηλεφωνικά µε
την πιστωτική κάρτα σας αν επιθυµείτε να κάνετε την κράτηση και την αγορά του
εισιτηρίου σας µέσω της εταιρείας µας.
Για την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων είναι δυνατή η πληρωµή µόνο
πιστωτικής κάρτας.
Για την κράτηση ξενοδοχείου είναι δυνατή η πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας
και σε κάποιες περιπτώσεις µέσω κατάθεσης.
Για την κράτηση πακέτων εκδροµής είναι δυνατή η πληρωµή µέσω πιστωτικής
κάρτας ή τηλεφωνικά µε πιστωτική κάρτα και σε κάποιες περιπτώσεις µέσω
κατάθεσης.
Κράτηση τηλεφωνικά δίνει την δυνατότητα κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό
και αποστολή των εισιτηρίων σας µε email ή fax στην δουλειά ή στο σπίτι σας.
Για την κράτηση και αγορά ακτοπλοϊκού εισιτηρίου είναι δυνατή η πληρωµή µέσω
πιστωτικής κάρτας.
Πριν την εξόφληση η εταιρία δεν υποχρεούται να προσκοµίσει τα εισιτήρια ή άλλα
ταξιδιωτικά έγγραφα στον χρήστη.
Η εταιρία δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη-πελάτη κάποιο αποδεικτικό
στοιχείο όπως διεύθυνση κατοικίας ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή
απόδειξη κατάθεσης λογαριασµού πριν την οριστική συναλλαγή.
Σε κάθε περίπτωση συνιστούµε ο κάτοχος της κάρτας να είναι ο ίδιος δηλαδή
ταύτιση χρήστη-πελάτη.

