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KANTZOS MEMBERS CLUB
Όροι σσμμετοτής:

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ. Δηαρεηξηζηήο θαη
δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εδξεχνπζα ζηνλ Πεξηζζφ ηεο Αζήλαο (ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 44) πξναλαθεξφκελε ηνπξηζηηθή εηαηξία «Kantzos A.G.N Travel» .

1.2 Οη παξφληεο Όξνη θαη Καλνληζκνί, δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Kantzos A.G.N Travel θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα " KANTZOS Members Club ", θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο,
ζπγθέληξσζεο θαη εμαξγχξσζεο πφλησλ. To Kantzos A.G.N Travel δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξφλησλ Όξσλ. Παξαθαινχκε βεβαησζείηε θάζε θνξά πνπ αλαδεηάηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηη αλαθέξεζηε ζηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο www.kantzos.gr.

1.3 To Kantzos A.G.N Travel θνηλνπνηεί ζηνπο πειάηεο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πφληνπο, πξνζθνξέο, θαηεγνξίεο δψξσλ, ηηκέο) θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ ζπγθέληξσζε θαη εμαξγχξσζε ησλ πφλησλ κε αληίζηνηρεο παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα www.kantzos.gr. θαη ηα ζρεηηθά έληππα. Ο πφληνο είλαη κνλάδα ππνινγηζκνχ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο θαη εμαξγχξσζεο πφλησλ θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Kantzos A.G.N Travel.

2 Kantzos Members Club ΤΜΜΕΣΟΥΗ

2.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ νη έρνληεο ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ελήιηθνη). Εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζην Kantzos A.G.N Travel θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο
Ννκηθά Πξφζσπα.

2.2 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ κέινπο, κε ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξεη ν ελδηαθεξφκελνο ζην ζρεηηθφ έληππν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Kantzos
A.G.N Travel ζην δηαδίθηπν.

2.3 Εγγξαθή κε έληππε αίηεζε: ε δηάζεζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο γίλεηαη απφ φιν ην δίθηπν πσιήζεσλ ηνπ Kantzos A.G.N Travel. (Σν ππνςήθην κέινο απαηηείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα αηηνχκελα ζηνηρεία
ζην ζχλνιφ ηνπο θαη λα ππνγξάςεη ηελ έληππε αίηεζε, απνθφπηνληαο θαη θξαηψληαο ηελ πξνζσξηλή θάξηα κέινπο πνπ θέξεη έλα νθηαςήθην αξηζκφ (θσδηθφο θάξηαο) θαη επηηξέπεη ζην κέινο λα ζπιιέγεη
πφληνπο κφλν απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Kantzos A.G.N Travel, κέρξη λα ιάβεη ηελ πιαζηηθή-καγλεηηθή θάξηα κέινπο. Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ζηελ
δηεχζπλζε: Kantzos A.G.N Travel, Κνινθνηξψλε 44, 142 32, Πεξηζζφο – Νεα Θσλία, κε ηελ έλδεημε γηα ην πξφγξακκα "KANTZOS MEMBERS CLUB ”. Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο
ή/θαη ππνγεγξακκέλεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.

2.4 Εγγξαθή κέζσ δηαδηθηχνπ: εγγξαθή κπνξεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα www.kantzos.gr, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζπκπιεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε θαη ηελ ζηέιλεη κέζσ e-mail
Απηφκαηα απνζηέιιεηαη ζην e-mail ηνπ αηηνχληνο ή εκθαλίδεηαη ειεθηξνληθά ε πξνζσξηλή θάξηα ηνπ κε ηνλ νθηαςήθην θσδηθφ θάξηαο, θαη δεηείηαη απφ ηνλ αηηνχληα λα ηελ εθηππψζεη θαη λα ηελ θξαηήζεη
έσο φηνπ ηνπ απνζηαιεί ε πιαζηηθή πξνζσπηθή θάξηα.

2.5 Σν κέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνζσξηλή (ράξηηλε) θάξηα ηνπ ακέζσο θαη λα ζπγθεληξψζεη πφληνπο κέζσ ηεο αγνξάο θάπνηαο απφ ηηο ππεξεζίεο καο. Η πξνζσξηλή θάξηα δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπγθέληξσζε πφλησλ πάλσ ζην πινίν απφ ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο πφλησλ θαη ιήςε άιισλ πξνλνκίσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην πξφγξακκα.

2.6 Σν κέινο απνθηά ηα πιήξε πξνλφκηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα κε ηελ απφθηεζε ηεο πιαζηηθήο θάξηαο.

2.7 Με ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο θαη Καλνληζκνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο νξίδνληαη απφ ην Kantzos A.G.N Travel.

2.8 Η ζπκκεηνρή είλαη πξνζσπηθή θαη θάζε κέινο κπνξεί λα δηαηεξεί κφλν έλα ινγαξηαζκφ κέινπο ζην πξφγξακκα θαη δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί ή λα εθρσξεζεί ζε άιινπο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δπν ή
πεξηζζνηέξσλ ινγαξηαζκψλ, ζα αθπξψλνληαη νη επηπιένλ ινγαξηαζκνί θαη ζα δηαηεξείηαη ν παιαηφηεξνο ινγαξηαζκφο. Οη πφληνη πνπ πηζαλψο λα ππάξρνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα αθπξσζνχλ ζα
κεηαθεξζνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ζα δηαηεξεζεί.

2.9 Ο νθηαςήθηνο αξηζκφο θάξηαο (θσδηθφο πειάηε) είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε κέινο θαη απνηειεί απφδεημε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. Σν κέινο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ θάξηαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα
λα ζπγθεληξψλεη θαη λα εμαξγπξψλεη πφληνπο.

2.10 Η πιαζηηθή-καγλεηηθή θάξηα απνζηέιιεηαη ζην κέινο κφιηο γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε (έληππε ή ειεθηξνληθή) πνπ έρεη ππνβάιεη. Η θάξηα είλαη πξνζσπηθή, θαη απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Kantzos A.G.N
Travel.
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2.11 Σν Kantzos A.G.N Travel δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο ζπκκεηνρήο κέινπο ζην πξφγξακκα, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ Όξσλ & Καλνληζκψλ. Οπνηνδήπνηε αίηεκα γηα
εμαξγχξσζε δψξνπ πνπ έρεη γίλεη πξηλ ή κεηά ηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο είλαη ζέκα πξνο εμέηαζε.

2.12 ε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη έλα κέινο ηελ δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ.

3 ΚΑΡΣΕ

3.1 ην πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB ππάξρνπλ δπν βαζκίδεο ζπκκεηνρήο: ε απιή θαη ε ρξπζή αλάινγα κε ηνπο πφληνπο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί. ε θάζε βαζκίδα ζπκκεηνρήο, ην
πξφγξακκα παξέρεη θαη δηαθνξεηηθή θάξηα. Σν KANTZOS MEMBERS CLUB δηαζέηεη 2 είδε θαξηψλ: ηελ KANTZOS MEMBERS CLUB card , KANTZOS MEMBERS CLUB – Gold card .Αλάινγα κε ηελ
βαζκίδα ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο θάζε θάξηαο θαζψο θαη ηα πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη ην κέινο.

3.1. KANTZOS MEMBERS CLUB Card:
3.1.1.1 Με ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ν αηηψλ απνθηά ηελ πξνζσξηλή (ράξηηλε) θάξηα KANTZOS MEMBERS CLUB Card κε ηνλ νθηαςήθην αξηζκφ θάξηαο. Σν κέινο
κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ζπιιέγεη πφληνπο ακέζσο κφιηο απνθηήζεη ηελ πξνζσξηλή θάξηα απφ ηηο αγνξέο ππεξεζηψλ καο. Με ηελ θάξηα απηή ην κέινο δελ κπνξεί λα ζπιιέμεη πφληνπο απφ ηηο αγνξέο ηνπ
απφ ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ παξέρνληαη απφ ην KANTZOS AGN TRAVEL ζηηο εθδξνκέο ηνπ.
3.1.1.2 Εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε ηνπ κέινπο, ηφηε απνζηέιιεηαη ζην κέινο ε πιαζηηθή πξνζσπηθή θάξηα KANTZOS MEMBERS CLUB Card. Η θάξηα απηή έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ θάξηαο κε ηελ
πξνζσξηλή ράξηηλε θάξηα πνπ δηέζεηε ην κέινο. Με ηελ πιαζηηθή KANTZOS MEMBERS CLUB Card ην κέινο απνθηά πιήξε πξνλφκηα ζην Πξφγξακκα .Αλ ζε 3 ρξφληα ην κέινο δελ έρεη ζπγθεληξψζεη
θαζφινπ πφληνπο, ηφηε ε εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απελεξγνπνηήζεη ηελ θάξηα KANTZOS MEMBERS CLUB Card θαη λα αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην πξφγξακκα.
3.1.1.3 Σα κέιε πνπ θαηέρνπλ ηελ πιαζηηθή KANTZOS MEMBERS CLUB Card θάξηα ζα απνιακβάλνπλ ηα εμήο πξνλφκηα γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ KANTZOS AGN TRAVEL :

Δελ ππάξρεη ρξέσζε ππεξεζηψλ ζηηο αιιαγέο εηζηηεξίσλ
50% έθπησζε ζηελ ρξέσζε ππεξεζηψλ γηα έθδνζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ
10 € επξψ έθπησζε αλά άηνκν γηα εθδξνκέο αμίαο έσο 300 επξψ (Δελ ηζρχεη γηα εκεξήζηεο εθδξνκέο ή Θαιάζζηα Μπάληα)
2% έθπησζε αλά άηνκν γηα εθδξνκέο αμίαο απφ 300 επξψ θαη άλσ
Εηδηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ζπλεξγαζίεο θαη πξνζθνξέο ηεο εηαηξίαο κφλν γηα ηα κέιε.
3.1.2 KANTZOS MEMBERS CLUB Card – Gold Card:
3.1.2.1 Σν κέινο πνπ ζπιιέγεη ηνπιάρηζηνλ 3.000 πφληνπο ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν 24 κελψλ απνθηά ην Υξπζφ Status θαη ιακβάλεη ηε KANTZOS MEMBERS CLUB Card – Gold Card.

3.1.2.2 Σν κέινο πνπ ζα ζπιιέμεη ηνπιάρηζηνλ 7.500 πφληνπο απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζην πξφγξακκα, απνθηά ην Υξπζφ Status θαη ιακβάλεη ηε KANTZOS MEMBERS CLUB Card Card – Gold
Card.

3.1.2.3 Σα κέιε πνπ θαηέρνπλ ηελ KANTZOS MEMBERS CLUB – Gold Card ζα απνιακβάλνπλ ηα εμήο πξνλφκηα γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κantzos AGN Travel θαη γηα ηηο αγνξέο ηνπο .

Δελ ππάξρεη ρξέσζε ππεξεζηψλ ζηηο αιιαγέο εηζηηεξίσλ
50% έθπησζε ζηελ ρξέσζε ππεξεζηψλ γηα έθδνζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ
5 % έθπησζε ζηελ ελνηθίαζε απηνθηλήησλ
5 % έθπησζε ζηηο θξαηήζεηο μελνδνρείσλ
15 € επξψ έθπησζε αλά άηνκν γηα εθδξνκέο αμίαο έσο 300 επξψ (Δελ ηζρχεη γηα εκεξήζηεο εθδξνκέο ή Θαιάζζηα Μπάληα)
5 % έθπησζε αλά άηνκν γηα εθδξνκέο αμίαο απφ 300 επξψ θαη άλσ
Δπλαηφηεηα πιεξσκήο κε άηνθεο δφζεηο: έσο 3 δφζεηο γηα πνζά έσο 500 επξψ, έσο 6 δφζεηο γηα πνζά άλσ ησλ 500 επξψ
Εηδηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ζπλεξγαζίεο θαη πξνζθνξέο ηεο εηαηξίαο κφλν γηα ηα κέιε κε Υξπζφ Status.
3.1.3 Κάζε θάξηα είλαη πξνζσπηθή (αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ-δηθαηνχρνπ) θαη ακεηαβίβαζηε. Η θάξηα δελ είλαη πηζησηηθή.

3.1.4 Σν KANTZOS AGN TRAVEL κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο θάζε θάξηαο θαζψο θαη ηα πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη
ην κέινο ζε θάζε επίπεδν.

3.1.5 ε πεξίπησζε θινπήο δεκηάο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο, ην κέινο ζα πξέπεη λα ην δειψζεη γξαπηψο είηε ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηελ νπνία κπνξεί λα βξεη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία καο ή
επηθνηλσλψληαο κε ηελ ην ηκήκα Εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο εηαηξίαο καο ζην 00302130046420, ψζηε λα ηνπ δνζνχλ πεξαηηέξσ νδεγίεο.
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3.1.6 Η θάξηα ζα αληηθαηαζηαζεί κε κηα λέα θάξηα, πνπ ζα απνζηαιεί ζην κέινο. ε πεξίπησζε θινπήο ή απψιεηαο ε λέα θάξηα ζα δηαζέηεη θαη λέν αξηζκφ θαζψο ν αξηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο ζα
αθπξψλεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε δεκηάο ηεο θάξηαο, ζα δηαηεξεζεί ν παιαηφο αξηζκφο ζηε λέα θάξηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε παιαηά θάξηα ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζην KANTZOS
AGN TRAVEL
4 ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΟΝΣΩΝ
Καλφλαο πγθέληξσζεο Πφλησλ : Κάζε επξψ πνπ δαπαλάηαη απφ ηα Μέιε γηα ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ, πξντφλησλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο σο πεγέο ζπγθέληξσζεο
πφλησλ αληηζηνηρεί ζε έλα Πφλην. Πεγέο ζπγθέληξσζεο πφλησλ: ην κέινο κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη πφληνπο απφ ηελ αγνξά νπνηαδήπνηε ππεξεζίαο παξέρεη ην KANTZOS AGN TRAVEL .
Οη πφληνη πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο ζα ηζρχνπλ γηα ηξία ρξφληα θαη ζα δηαγξάθνληαη αλ δελ εμαξγπξσζνχλ κέζα ζ'απηή ηελ πεξίνδν.
4.1 Σν κέινο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ζπγθεληξψλεη πφληνπο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαη ζα απνθηήζεη ηελ πξνζσξηλή, ράξηηλε θάξηα κε ηνλ κνλαδηθφ
αξηζκφ θάξηαο. Με ηελ πξνζσξηλή θάξηα ην κέινο ζπγθεληξψλεη πφληνπο κφλν απφ ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ θαη φρη απφ ηηο αγνξέο πάλσ ζηα πινία.

4.2 πγθέληξσζε πφλησλ απφ αγνξά ππεξεζηψλ:
4.2.1 Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πφλησλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο ζα πξέπεη ην ηαμίδη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην κέινο. Η ζπιινγή ησλ πφλησλ αθνξά ζε ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
4.2.2 Κάζε κέινο ζα πξέπεη λα δειψλεη ηνλ αξηζκφ θάξηαο ηνπ θαηά ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ, δηαθνξεηηθά δελ ζα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ πφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.
4.3. Επιβάηερ:
4.3.1 πγθέληξσζε πφλησλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αγνξά φισλ ησλ ππεξεζηψλ καο.
4.3.2 Σν κέινο δελ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη πφληνπο απφ αγνξά ππεξεζηψλ άιισλ ελήιηθσλ επηβαηψλ.
4.3.3 Πφληνη απφ ηελ αγνξέο ππεξεζηψλ καο δελ ζα δίλνληαη αλ ην κέινο ηαμηδεχεη νκαδηθά ( ζε γθξνππ).
4.4 Άλλοι ηπόποι ζςγκένηπωζηρ πόνηων
4.4.1 Άιινη ηξφπνη ζπγθέληξσζεο πφλησλ θαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί απηψλ ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ην KANTZOS MEMBERS CLUB ζηα επηθνηλσληαθά κέζα.
4.5 Γενικοί όποι ζςλλογήρ πόνηων
4.5.1 Οη πφληνη πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ.
4.5.2 Οη πφληνη δελ έρνπλ εκπνξηθή αμία θαη δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα αληαιιαρζνχλ κε ρξήκαηα. Οη πφληνη αληαιιάζζνληαη κε ππεξεζίεο, δσξεάλ εηζηηήξηα, bonus, πξνλφκηα & πξνζθνξέο.
4.5.3 Οη πφληνη θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο πνπ έθαλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, πψιεζε ή εθρψξεζε ζε ηξίηνπο νχηε θαη ν
ζπλδπαζκφο πφλησλ κε άιιν κέινο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφ θνηλνχ έλα δψξν ή κηα πξνζθνξά.
4.5.4 Σν KANTZOS AGN TRAVEL κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπιινγήο πφλησλ.
4.5.5 Κάζε κέινο ζα πξέπεη λα δειψλεη ηνλ αξηζκφ θάξηαο ηνπ, ή/θαη λα ηελ επηδεηθλχεη, θάζε θνξά πνπ θάλεη θξάηεζε θαη αγνξά θάπνηαο ππεξεζίαο.
4.5.6 Γηα λα επσθειεζεί ησλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη, ην κέινο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηελ θάξηα κέινπο θάζε θνξά πνπ θάλεη αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ην KANTZOS AGN TRAVEL .
4.5.7 Σν κέινο ζα πξέπεη λα θπιάζζεη ηα απνθφκκαηα ησλ απνδείμεσλ απφ αγνξέο πνπ θάλεη ή νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν / έγγξαθν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο
πφλησλ, κέρξηο φηνπ νη πφληνη εκθαληζηνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.
4.5.8 ε πεξίπησζε κε θαηαρψξεζεο πφλησλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ην κέινο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην KANTZOS MEMBERS CLUB ζην ηειέθσλν 2130044620 απφ ηηο 9.00 - 17.00 Δε - Πα λα ην
δειψλεη θαη λα ζηέιλεη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θξαηεζεί ( απνδείμεηο αγνξάο πξντφλησλ απφ θάζε ππεξεζία ή θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν) γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ νη
πφληνη πνπ αλαινγνχλ.
4.5.9 Ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέινπο (ζπιινγή θαη εμαξγχξσζε πφλησλ) ζα πξέπεη λα θνη λνπνηνχληαη ζην KANTZOS MEMBERS CLUB εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ζπλαιιαγήο . ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη πφληνη ζα ράλνληαη.
5 ΕΞΑΡΓΤΡΩΗ ΠΟΝΣΩΝ
5.1 Γενικά
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5.1.1 Κάζε αλαθνξά ζε πφληνπο αθνξά ζην πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB θαη κφλν.
5.1.2 Όια ηα δψξα - εθπηψζεηο, δηαηίζεληαη βάζεη δηαζεζηκφηεηαο θαη βάζεη ησλ εθάζηνηε Όξσλ θαη Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην πξφγξακκα.
5.1.4 Σα δψξα - εθπηψζεηο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ν πειάηεο γηα αληαιιαγή κε πφληνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ην KANTZOS AGN TRAVEL κεηά απφ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε.
5.1.5 Με ηελ ιήςε δψξνπ θαη ηελ ρξήζε ηεο εμαξγχξσζεο πφλησλ, αθαηξνχληαη απηφκαηα νη αληίζηνηρνη πφληνη απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο.
5.1.6 Η θξάηεζε θαη εμαξγχξσζε ηνπ δψξνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ Δεθαπέληε (15) κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο, εθφζνλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ.
5.1.7 Δηθαίσκα εμαξγχξσζεο πφλησλ θαη αμίσζεο ηνπ δψξνπ / πξνζθνξά έρεη κφλν ην κέινο. Η θξάηεζε ηνπ δψξνπ / πξνζθνξά κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ην κέινο. Η αμίσζε απηή δελ κπνξεί λα
κεηαβηβαζηεί ζε ηξίην ή ζπγγεληθφ πξφζσπν.
5.1.8 Σα κέιε δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ κεηαβίβαζε ησλ δψξσλ ή πξνζθνξψλ ηνπο.
6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
6.1 Γενικά

6.1.1 Σν KANTZOS AGN TRAVEL δχλαηαη θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα λα ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο KANTZOS MEMBERS CLUB κεηά απφ έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε.

6.1.2 Σν KANTZOS AGN TRAVEL δχλαηαη θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα λα ηξνπνπνηνχλ κεηά απφ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπιινγή θαη ηελ εμαξγχξσζε ησλ πφλησλ,
θαζψο θαη ηα πξνλφκηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην κέινο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB.
6.2 Ακύπωζη - Λήξη
6.2.1 To KANTZOS AGN TRAVEL κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB κνλνκεξψο, κε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηα κέιε έμη κελψλ. Εληφο ησλ έμη κελψλ κπνξνχλ ηα κέιε λα
εμαξγπξψζνπλ ηνπο πφληνπο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη. Με ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ απηήο, φια ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εθιείςνπλ θαη νη πφληνη πνπ έρνπλ κείλεη ζηνλ ινγαξηαζκφ
ησλ κειψλ θαη δελ έρνπλ εμαξγπξσζεί, ζα ραζνχλ.
6.2.2 ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ιχζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ KANTZOS AGN TRAVEL , ην πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB αθπξψλεηαη απηφκαηα θαη
αθπξψλνληαη θαη φινη νη ινγαξηαζκνί ησλ κειψλ. Οη πφληνη πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ κειψλ ζα αθπξσζνχλ επίζεο.
6.2.3 Σν κέινο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα εγγξάθσο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Με ηελ ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα, αθπξψλνληαη θαη νη πφληνη
πνπ ππάξρνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ.
6.3 Εςθύνερ - Διέποςν Δίκαιο - Απμόδια Δικαζηήπια.
6.3.1. To KANTZOS AGN TRAVEL δελ επζχλνληαη γηα δεκίεο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηξίησλ πξνζψπσλ - κε πξνζηεζέλησλ ηεο εηαηξείαο, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ
ζρέζε κε ην Πξφγξακκα KANTZOS MEMBERS CLUB.
6.3.2. Ζεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε Μέιε ή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ έρνπλ σο αηηία ηελ παξνρή αλαθξηβψλ ή ςεπδψλ ζηνηρείσλ απφ ηα Μέιε ή ηελ κε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο εηαηξείαο απφ ηα Μέιε γηα
ηελ αιιαγή πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ βαξχλνπλ ην KANTZOS AGN TRAVEL .
6.3.3. Οη παξφληεο Όξνη θαη Καλνληζκνί θαη θάζε δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε απηνχο θαη ελ γέλεη ζε ζρέζε κε ην KANTZOS AGN TRAVEL θαη ηα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηέπεηαη
απφ ην Ειιεληθφ Δίθαην θαη ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
6.4 Επικοινωνία - Παπάπονα
6.4.1 Γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ή παξάπνλν πνπ αθνξά ζην πξφγξακκα θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην κέινο ζα πξέπεη λα απεπζχ λεηαη ζην ηκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηψλ ζην 2130044620, θαηά ηηο
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο: Δεπηέξα - Παξαζθεπή, 9:00 - 17:00.

6.5. Πποζηαζία Πποζωπικών Δεδομένων
6.5.1. Σν KANTZOS AGN TRAVEL επηζπκεί λα δηαβεβαηψζεη, φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο KANTZOS MEMBERS CLUB, θαηαγξάθνληαη ζε αζθαιή
βάζε δεδνκέλσλ, δηαθπιάζζεηαη ν πξνζσπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο θαη δελ κεηαβηβάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαηάμεηο λφκνπ ην επηβάιινπλ.
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6.5.2. Σα ελ ιφγσ πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηνπο ή κεξηθά απφ ην KANTZOS AGN TRAVEL θπξίσο δε απφ ην ηκήκα marketing ηεο εηαηξείαο, γηα ζηαηηζηηθνχο,
νηθνλνκηθνχο αιιά θαη ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο KANTZOS MEMBERS CLUB.
6.5.3. Σα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ελεκέξσζεο θαη αληίξξεζεο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2472/1997 φπσο ηζρχεη.
6.5.4. Σν KANTZOS AGN TRAVEL δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ παξαπάλσ φξσλ, ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
6.5.5. Τπνςήθην κέινο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηνπο παξφληεο φξνπο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νθείιεη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ εγγξαθή ηνπ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ζεσξνχκελεο, ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηεο ππάξμεσο ζπλαηλέζεσο εθ κέξνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ην λ. 2472/1997, ζηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ KANTZOS
MEMBERS CLUB.
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