Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις - Οργανωμένο Ταξίδι με το Business Travel
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συχνές ερωτήσεις των πελατών μας
σχετικά με το ταξίδι τους. Αν δεν σας καλύπτει το σχετικό παράρτημα όπως
επίσης και η κατηγορία (Όροι Χρήσης – Συμμετοχής) τότε επικοινωνήστε
μαζί μας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε.

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ
Σχετικά με τους όρους χρήσης και συμμετοχής για κάποιο ταξιδιωτικό
πακέτο καθώς κι αυτούς της ακυρωτικής πολιτικής του Business Travel
μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα:
- Όροι Χρήσης - Συμμετοχής
Σε περίπτωση που οι όροι ακυρωτικών διαφέρουν σε κάποιο ταξίδι θα
υπάρχει σχετική ενημέρωση προς εσάς από τους ταξιδιωτικούς
συμβούλους του γραφείου μας το συντομότερο δυνατόν.

2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ BUSINESS TRAVEL
Για να δηλώσετε συμμετοχή και να πραγματοποιήσετε κράτηση σε
κάποιον από τους ταξιδιωτικούς μας προορισμούς μπορείτε να έρθετε
σε επικοινωνία με το Business Travel τηλεφωνικώς ή να επισκεφτείτε
το γραφείο μας. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να κάνετε την αίτηση
της κράτησης σας μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου μας.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να φροντίσετε να μας αφήσετε όλα τα
απαραίτητα στοιχεία σας, όπως το ακριβές ονοματεπώνυμο σας αλλά
και όσων ταξιδέυουν μαζί σας, τη διέυθυνση σας ή το e-mail σας καθώς
και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

3. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ BUSINESS TRAVEL
Σε όλους τους ταξιδιωτικούς μας προορισμούς σας παρέχουμε πακέτα
ασφάλειας αστικής ευθύνης. Η επιλογή κάποιου πακέτου ταξιδιωτικής
ασφάλειας είναι προαιρετική και χρήσιμο θα ήταν να συμβουλευτείτε
κάποιον από τους ταξιδιωτικούς συμβούλους μας στο Business Travel
σχετικά με τα διαθέσιμα ασφαλιστικά πακέτα πριν την κράτηση σας.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ BUSINESS TRAVEL (ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ)
Για κάθε πληροφορία που πιθανόν να χρειάζεστε αλλά και για όλες τις
online κρατήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, σας παρέχουμε
24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Επίσης, σχετικά με κάθε κράτηση ή
Check-In πριν την αναχώρηση σας, υπάρχει συνεχής σχετική ενημέρωση
προς εσάς μέσω των υπαλλήλων του γραφείου μας. Το Business Travel
βρίσκεται πάντα δίπλα σας για κάθε ταξιδιωτική σας ανάγκη!
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