Τρόποι Πληρωμής
1. ONLINE ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αυτή τη στιγμή το Business Travel δεν έχει τη δυνατότητα απευθείας
online κράτησης σε αεροπορικά καθώς και ακτοπλοικά εισητήρια μέσω
του ιστότοπου μας. Υπάρχει η δυνατότητα για άμεση επικοινωνία μαζί
μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται σε κάθε ταξιδιωτικό
πακέτο που προσφέρουμε και μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης θα
σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κράτησης σας.

2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δεκτές μπορούν να γίνουν όλες οι πληρωμές με τραπεζικής κατάθεση.
Όλες οι τραπεζικές καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στους
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Business Travel:
α. Alpha Bank - Αρ. Λογαριασμού: 47000 200200 5593
β. Eurobank - Αρ. Λογαριασμού: 0026 0470 270200207688
γ. Εθνική Τράπεζα - Αρ. Λογαριασμού: 210 / 441310 – 56
δ. Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογαριασμού: 5215062435768

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Όλες οι πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD & MAESTRO μπορούν
να γίνουν δεκτές για την αποπληρωμή των κρατήσεων σε όλους τους
ταξιδιωτικούς προορισμούς που παρέχουμε σαν Business Travel. Για
την αποδοχή της πιστωτικής σας κάρτας, θα χρειαστούμε να μας
επισυνάψετε σε κάποιο e-mail ή μέσω φαξ τη φωτοτυπία της κάρτας
σας, της ταυτότητας σας ή του διαβατηρίου σας.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Οι πληρωμές για κάθε προορισμό που θα επιλέξετε μπορούν να γίνουν
και με απευθείας πληρωμή (μετρητά) στα γραφεία του Business Travel.

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την αποδοχή της κράτησης σας αλλά και της αίτησης συμμετοχής
σας σε κάποιον από τους προορισμούς του Business Travel απαιτείται
μια προκαταβολή της τάξεως του 50% επί του συνολικού ποσού της

κράτησης όπως επίσης πρέπει να αναφερθεί οτι η ολική εξόφληση
γίνεται το αργότερο έως και μια εβδομάδα (έξι εργάσιμες ημέρες) πριν
την έναρξη του ταξιδιού ή της προσφερόμενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι ακυρώσεων σε κάποια
αεροπορική ή ακτοπλοική εταιρεία θα ενημερώνστε εγκαίρως από τους
εκπροσώπους του Business Travel.
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