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Agoda: Η προσφορά παρέχει 10% έκπτωση (εφεξής η «Προσφορά») σε αγορές που 
πραγματοποιούνται στο www.agoda.com/paypalgr από 1 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου2019 
(συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών ημερομηνιών) και για περίοδο διαμονής από 1 Νοεμβρίου 
2019 έως 30 Απριλίου 2020. Για να επωφεληθεί ο χρήστης της Προσφοράς, θα πρέπει να εφαρμόσει 
τον κωδικό προώθησης PAYPALGR10.  Η έκπτωση της Προσφοράς θα εμφανίζεται μόνο στη φόρμα 
κράτησης της αρχικής σελίδας της προσφοράς μετά την εισαγωγή του κωδικού προώθησης που 
πληροί τις προϋποθέσεις. Η Προσφορά αφορά σε επιλεγμένες προτάσεις διαμονής σε 
συγκεκριμένους προορισμούς μέσω του www.agoda.com/paypalgr και εφαρμόζεται μόνο στο καθαρό 
κόστος διαμονής (εξαιρούνται φόροι, κόστη υπηρεσιών, κόστη επεξεργασίας, επιπλέον χρεώσεις, 
προσωπική κατανάλωση ειδών και άλλα συναφή). Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στο 
www.agoda.com/paypalgr δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για δωροκάρτες. Η Προσφορά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές, 
εκπτώσεις, εκπτωτικές κάρτες, προγράμματα πιστότητας, voucher, στοιχεία με σταθερή τιμή. Η 
Προσφορά δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή πίστωση.  Η Προσφορά ισχύει για την Ελλάδα. Η 
διαχείριση του κωδικού προώθησης γίνεται από την Agoda. Για τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε όπως 
απευθυνθείτε στην Agoda. Η Προσφορά υπόκειται στους Όρους και στις Προϋποθέσεις που 
αναγράφονται στο www.agoda.com/paypalgr, οι οποίοι ενδέχονται αλλαγών ανά πάσα στιγμή. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, η απόφαση της Agoda θεωρείται τελική. 

Αυτό το περιεχόμενο έχει αποκλειστικά γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως οικονομική ή επαγγελματική συμβουλή.
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Klook: Η προσφορά παρέχει έκπτωση 5%, αξί ας έως και €50,00 σε μί α μόνο αγορά (εφεξής η 
«Προσφορά») για αγορές που πραγματοποιούνται στο https://www.klook.com/promo/paypal-promo 
από 31 Οκτωβρί ου 2019 έως 31 Δεκεμβρί ου 2019 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο αυτών 
ημερομηνιών) ή μέχρι την εξαργύρωση 3.000 Προσφορών – ό,τι προκύψει πρώτο. Η ελάχιστη αξί α 
αγοράς  θα πρέπει να εί ναι  €50,00.Για να επωφεληθεί ο χρήστης της προσφοράς, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί ο κωδικός προώθησης PAYKLKEU  Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για νέους χρήστες 
της Klook και για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμού PayPal. Η Προσφορά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μί α φορά. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες 
προσφορές. Τα παρακάτω στοιχεί α εξαιρούνται από την Προσφορά: Universal Studios, Ι απωνί α, JR 
Pass και προϊ όντα σχετιζ όμενα με το JR. Η Προσφορά δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή πί στωση. Η 
Προσφορά ισχύει για την Πολωνί α, Ρωσί α, Ουγγαρί α και Ελλάδα. Η διαχεί ριση του κωδικού 
προώθησης γί νεται από την Klook. Για τυχόν ερωτήσεις , παρακαλούμε όπως απευθυνθεί τε στην 
Klook.

Αυτό το περιεχόμενο έχει αποκλειστικά γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως οικονομική ή επαγγελματική συμβουλή.

https://www.klook.com/promo/paypal-promo


Αυτό το περιεχόμενο έχει αποκλειστικά γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως οικονομική ή επαγγελματική συμβουλή.
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Aegean Airlines: Η προσφορά παρέχει έκπτωση €20 (εφεξής η «Προσφορά») σε αγορά Πτήσεων 
Εξωτερικού που πραγματοποιούνται στο Aegean Airlines από 19 Νοεμβρί ου 2019 έως 25 Νοεμβρί ου 
2019 (συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών ημερομηνιών). Εάν η καθαρή αξί α του ναύλου εί ναι 
μικρότερη των €20, το υπόλοιπο ποσό της Προσφοράς χάνεται. Για να επωφεληθεί ο χρήστης της 
Προσφοράς, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κωδικός προώθησης PAYPAL20. Η Προσφορά ισχύει 
αποκλειστικά για κρατήσεις Εξωτερικού για ταξί δια από 1 Δεκεμβρί ου 2019 έως 24 Οκτωβρί ου 2020, 
εξαιρουμένων των παρακάτω ημερομηνιών: 18/12/2019 ‒ 07/01/2020; 28/02/2020 ‒ 02/03/2020; 
21/03/2020 ‒ 25/03/2020; 09/04/2020 ‒ 26/04/2020; 26/06/2020 ‒ 06/09/2020 Η Προσφορά ισχύει 
μόνο για την καθαρή αξί α ναύλων (π.χ. εξαιρούμενων φόρων, έξτρα). Η Προσφορά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο μί α φορά. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές. Η 
Προσφορά δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή πί στωση. Η Προσφορά ισχύει για το Εξωτερικό. Η διαχεί 
ριση του κωδικού προώθησης γί νεται από την Aegean Airlines. Για τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε 
όπως απευθυνθεί τε στην Aegean Airlines.


	Blank Page
	Blank Page



