Προς
Όλα τα συνεργαζόμενα
γραφεία ταξιδίων
Α.Π. MINOAN-11-33611 / 20.02.2019

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θέμα : Εμπορική Πολιτική Γραμμής Ηράκλειο-Κυκλάδες 2019

Σας ενημερώνουμε με τη νέα Εμπορική Πολιτική της εταιρείας μας στη γραμμή ΗράκλειοΚυκλάδες με ισχύ από 25/04/2019.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

20% έκπτωση
επιστροφής
για επιβάτες και οχήματα

Προϋπόθεση: Η ταυτόχρονη
έκδοση των εισιτηρίων
αναχώρησης και επιστροφής.

Η έκπτωση χορηγείται
αυτόματα από το
σύστημα.

Minoan Bonus Club

20% έκπτωση για τα μέλη της
Minoan Bonus Club (απλά και
χρυσά) σε οικονομική θέση.

MCP20

10% έκπτωση για τα μέλη της
Minoan Bonus Club (απλά και
χρυσά) στα VIP καθίσματα.

MCP10

30%
έκπτωση
στα
ΙΧ
(εξαιρούνται τα μικρά ΙΧ) για
τα μέλη της Minoan Bonus Club
(απλά και χρυσά).

MCC30

Εξαργύρωση πόντων σύμφωνα
με συνημμένο πίνακα.
Παιδιά έως 4 ετών

Δωρεάν σε όλες τις θέσεις.

IN
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Παιδιά από 4 έως και 16
ετών

50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις.

CH
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

50% έκπτωση σε οικονομική
θέση.

ST
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Φοιτητές
ΑΕΙ ,ΤΕΙ, Στρατιωτικών
Σχολών, Σχολών Εμπορικού
Ναυτικού, Ανοικτού
Πανεπιστημίου, Σχολών
Σωμάτων Ασφαλείας,
Κάτοχοι Διεθνούς
Φοιτητικής Ταυτότητας
ISIC. Συμπεριλαμβάνονται
και οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές.

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι

50% έκπτωση σε οικονομική
θέση.

POL (για πολύτεκνους)
TRI50 (για τρίτεκνους)

Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα
έως 25 ετών.
Συνταξιούχοι ΝΑΤ
(ισχύει και για τη σύζυγο ή
το σύζυγο του δικαιούχου)

50% έκπτωση σε οικονομική
θέση.

ΝΑΤ

Στρατιωτικοί
(Αξιωματικοί και οπλίτες
στρατού ξηράς, αεροπορίας,
ναυτικού και των Σωμάτων
Ασφαλείας.)

25% έκπτωση σε οικονομική
θέση.

MIL25

Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες – Τυφλοί και
Συνοδοί αυτών
(με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω)

50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις.

DISP - επιβάτης
SYA - συνοδός

Η έκπτωση ισχύει και για τα
αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητά τους,
εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.

DISC - όχημα

Ανάπηροι πολέμου,
θύματα πολέμου (με
κάρτα Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας),
ανάπηροι εν καιρώ
ειρήνης και βοηθοί –
συνοδοί τους

50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις.

DISP - επιβάτης
SYA - συνοδός

Η έκπτωση ισχύει και για τα
αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητά τους,
εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.

DISC - όχημα

30% έκπτωση στα
εισιτήρια Γραμμών
Εσωτερικού για
κατόχους εισιτηρίων
Γραμμών Εξωτερικού

Η έκπτωση ισχύει για επιβάτες και
οχήματα (όλες οι κατηγορίες),
κατόχους εισιτηρίων Γραμμών
Εξωτερικού ταξιδεύοντας από
Ευρώπη προς Ελλάδα ή
αντίστροφα.
Προϋπόθεση: Η ταυτόχρονη
έκδοση εισιτηρίων εξωτερικούεσωτερικού.

Η έκπτωση χορηγείται
αυτόματα από το
σύστημα.

Σημείωση

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν το
ανάλογο δικαιολογητικό, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά
την επιβίβασή τους στο πλοίο.
Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για ασυνόδευτα οχήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
VIP αριθμημένη θέση με τραπέζι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αριθμημένη θέση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αριθμημένη θέση με τραπέζι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αριθμημένη θέση με χαμηλότερο ναύλο
(περιορισμένος αριθμός θέσεων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ LIKNOSS
(ex Forth-crs)
CARAS
CARA
ΜΟΤΟΑ
MBUS
BUTR
MOTOB

ΜΙΚΡΑ IX < 3,70M
IX, JEEP > 3,70M
MHXANEΣ
ΜΙΝΙBUS έως 6M
BAGGAGE TRAILER
MOTO 3ΤΡΟΧΟ-4ΤΡΟΧΟ
Σημείωση

ΚΩΔΙΚΟΣ LIKNOSS
(ex Forth-crs)
VIPT
EC
ECT
ECP

Για οχήματα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες: αγροτικά και
επαγγελματικά οχήματα, ελαφρά φορτηγά έως 9 ton., λεωφορεία, campers,
trailers με βάρκες κ.λ.π. θα πρέπει να απευθύνεστε στους κατά τόπους
λιμενικούς πράκτορες.

GROUP
Για τις κρατήσεις σας και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα εμπορική
πολιτική στον τομέα των GROUP παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Group της
εταιρείας μας στο Ηράκλειο :
Τηλ : 2810 399954, 330192 - Fax :2810-226479
Email : groupdept@minoan.gr & domesticgroups@minoan.gr

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλο το προσωπικό μας στο Τμήμα
Κρατήσεων, Γκρουπ, οι Αρμόδιοι Πωλήσεων Επιβατών, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πρακτορείων
(agencies@minoan.gr / 2810-399859, 2810-399936), καθώς και το προσωπικό των Κεντρικών
Πρακτορείων και των Λιμενικών Γραφείων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση πληροφόρηση χρειαστείτε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Χρήστος Κ. Μπατσίδης
Εντεταλμένος Πωλήσεων Επιβατών

Συν. 2 (πίνακας δρομολογίων & πίνακας εξαργύρωσης πόντων)
Κοιν.:

κ. Α. Μανιαδάκη - Διευθύνοντα Σύμβουλο
Διευθύνσεις / Υπηρεσίες
Κεντρικά & Λιμενικά Πρακτορεία
Λογιστήρια Πλοίων (Μέσω Διεύθυνσης Ναυτικής Τεχνικής Λειτουργίας)

