
Όροι μεταφοράς 

 

1. Το εισιτήριο αποτελεί ενιαίο τίτλο μεταφοράς. Εισιτήρια χωρίς την σφραγίδα 

του γραφείου έκδοσης είναι άκυρα. 

2. Τα απλά εισιτήρια ισχύουν για την ημέρα και το δρομολόγιο που εκδόθηκαν 

και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο άτομο. 

3. Τα εισιτήρια επανόδου ισχύουν για 3 μήνες και η ισχύς τους δεν 

παρατείνεται. Τα εισιτήρια επανόδου που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν 

είναι δυνατόν να ακυρωθούν σε καμία περίπτωση. 

4. Αλλαγή ημερομηνίας του εισιτηρίου γίνεται 48 ώρες πριν την καθορισμένη 

αναχώρηση του δρομολογίου του επιβάτη , καταβάλλοντας το 

προβλεπόμενο ειδικό τέλος. Στην περίπτωση ανοιχτού (OPEN) εισιτηρίου 

επιστροφής ο μεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τον 

επιβάτη εάν αυτός δεν έχει επιβεβαιώσει την κράτησή του 48 ώρες πριν την 

αναχώρηση. 

5. Το τιμολόγιο μεταφοράς είναι το ισχύον κατά την ημερομηνία έκδοσης του 

εισιτηρίου. Το παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά από 2 έως 10 ετών. 

6. Αιτήσεις για επιστροφή αντιτίμου εισιτηρίου γίνονται δεκτές 48 ώρες το 

αργότερο πριν την αναχώρηση του δρομολογίου και μόνο από το γραφείο 

που έχει εκδώσει το εισιτήριο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χάνετε το 

δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων. 

7. Ο επιβάτης δικαιούται καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τέλος να μεταφέρει 

μέχρι 2 αποσκευές συνολικού βάρους 20 κιλών. Ογκώδεις αποσκευές θα 

παραλαμβάνονται μόνο αν υπάρχει χώρος στις αποσκευοθήκες 

(μπαγαζιέρες) του αυτοκινήτου για αυτές δεν θα ισχύει τιμολόγιο. Ο 

επιβάτης υποχρεούται να έχει τοποθετημένες ετικέτες με τα πλήρη στοιχεία 

του. 

8. Αποζημιώσεις για βλάβη ή απώλεια αποσκευών καταβάλλονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς. 

9. Η εταιρία SIMEONIDIS TOURS δεν αποδέχεται ευθύνη για αποσκευές χειρός, 

εκτός αν η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αποδεικνυόμενη από τον 

επιβάτη. 

10. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση. 

11. Ο μεταφορέας μπορεί να διακόψει, παρεκκλίνει, αναβάλει, καθυστερήσει ή 

ακυρώσει, χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε δρομολόγιο, για λόγους 

ανεξάρτητους της θέλησής του χωρίς καμία ευθύνη για καταβολή 

οποιασδήποτε απαίτησης παρά μόνο για την επιστροφή του αντίτιμου 

εισιτηρίου ή μέρος αντιτίμου. 

12. Οι  καθορισμένες ώρες δρομολογίων είναι ενδεικτικές και χωρίς εγγύηση και 

δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης μεταφοράς. 



13. Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για τις απαιτούμενες διοικητικές διατυπώσεις 

και για τις επιπτώσεις τους στο ταξίδι. 

14. Επίσης ο επιβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των 

αποσκευών του ενώπιον των διοικητικών και τελωνειακών αρχών. 

15. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και ο Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται τα 

γεύματα, οι βίζες και οποιαδήποτε προσωπικά έξοδα. 

 

 

Conditions of transportation 

 

1. Tickets are official transportation documents. Tickets without date of edition 

and office stamps are not valid. 

2. O/W tickets are valid only for the date route they have been issued and 

cannot be transferred to another person. 

3. R/T tickets are valid for 3 months and cannot be extended. R/T tickets cannot 

be cancelled if one part of the trip has been done, 

4. Change of the departure date can be done at least 48 hours prior the 

scheduled departure. Regarding the open tickets transportation company is 

not obligated to transfer the passengers who did not confirm their 

reservation at least 48 hours prior departure. 

5. The prices are valid for the date of the issue. Child fares apply to children at 

the age of 2-10. 

6. Refunds are acceptable only 48 hours prior departure and only from the 

office in which the ticket has been issued. In any other case refund will not be 

acceptable. 

7. The passenger is allowed to have two luggages in the total weight of 20 kilos. 

If the luggages weight more than 20 kilos the company will accept them 

without fee, if there is enough space. The passengers should have tags with 

their full names and address on their luggage. 

8. Refunds regarding lost or damaged luggage will be given according to the 

transportation law. 

9. The transportation company will not be responsible for the loss or damage of 

handbags except when it is proved from the passenger that it is under the 

company’s fault. 

10. The timetables and schedules may be changed without prior notice. 

11. The transportation company may alter the departures due to reasons which 

the company is not considered responsible. Therefore any other 



compensation other than the value of the ticket cannot be returned to the 

passengers. 

12. The times of the departures are not guaranteed and not part of 

transportation contract. 

13. The passenger is obligated to check his travel documents himself as well as 

any other requirements such as visas etc. 

14. The passenger is also responsible for their luggage and their content during 

customs control. 

15. The price includes transportation and VAT. It does not include lunches, visas 

and personal expenses. 


