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ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Online πληρωµές & κρατήσεις
Σας παρέχουµε την δυνατότητα online κρατήσεων σε αεροπορικά εισιτήρια , ξενοδοχεία και πακέτα σε
όλο τον κόσµο στις ιστοσελίδες www.trigilidas.gr και www.e-traveller.gr.
Οι πληρωµές γίνονται αυτόµατα κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας κράτησης.
Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που δεχόµαστε είναι VISA & MASTERCARD.
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό
Πληρωµές γίνονται δεκτές µέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι τραπεζικές καταθέσεις µπορούν να γίνουν
στους παρακάτω αριθµούς λογαριασµών:
ALPHA BANK: GR47 01405000500002002018294 |
ΕΘΝΙΚΗ: GR 41 01102200000022095132480
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: GR 45 0172 5120 0055 1201 4441 131 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: GR 50 0172 5120 0055 1201 4441 041 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ: GR 51 0172 5120 0055 1203 7698 422
|
∆ικαιούχος: Τριγκιλίδας Βασίλειος
Μετά την κατάθεση του ποσού είναι απαραίτητη η τηλεφωνική ενηµέρωση (27210 90900) ή αποστολή
του καταθετηρίου µε φαξ (27210 26293 ) ή σε e-mail.
Παρακαλούµε πολύ κατά την κατάθεσή σας να συµπληρώνετε το όνοµατεπώνυµό σας.
Με πιστωτική κάρτα
Πληρωµές γίνονται δεκτές µέσω πιστωτικών καρτών VISA & MASTERCARD. Σε αυτήν την περίπτωση
θα χρειαστεί να µας στείλετε µε e-mail ή µε φαξ φωτοτυπία της κάρτας και της ταυτότητας σας καθώς
και µιας εξουσιοδότησης που θα βρείτε εδώ για να συµπληρώσετε.
Πληρωµή µέσω Paypal
Πληρώστε τώρα τις υπηρεσίες σας µέσω PAyPal στο όνοµα Vasilios Trigilidas.
Μετρητά
Πληρωµές γίνονται δεκτές µε απευθείας πληρωµή στα γραφεία µας. Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία το
συνολικό ποσό της εκδροµής που θα τιµολογηθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 €.
Όροι πληρωµής
Κατά την κράτησή σας απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης και η εξόφληση
γίνεται το αργότερο έως και µία εβδοµάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της προσφερόµενης υπηρεσίας.
Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ειδικούς όρους
ακυρώσεων, παρακαλούµε να ενηµερώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου µας.
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