
 
 
Δωρεάν υπηρεσία προτεραιότητας Fast Track 

• Ο Αριθμός Κουπονιού είναι ο εκπτωτικός κωδικός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1 δωρεάν 
υπηρεσία προτεραιότητας Fast Track, μιας ειδικής λωρίδας στον έλεγχο ασφαλείας του 
αεροδρομίου, που εξασφαλίζει στον επιβάτη γρήγορη πρόσβαση στην έξοδο αναχώρησης. 

• Η υπηρεσία προτεραιότητας Fast Track είναι διαθέσιμη μόνο στα αεροδρόμια της Αθήνας (ATH), 
του Ηρακλείου (HER) και της Λάρνακας (LCA). 

• Ο εκπτωτικός κωδικός έχει ισχύ 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Aegean 
Business Mastercard κάρτας.  

• Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για κρατήσεις που περιλαμβάνουν μόνο πτήσεις εσωτερικού ή και 
διεθνείς πτήσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το δίκτυο της AEGEAN και της 
Olympic Air. 

• Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στο 
aegeanair.com, στο olympicair.com και στο AEGEAN app. 

• Η χρήση της προσφοράς για 1 δωρεάν υπηρεσία Fast Track θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση 
του εκπτωτικού κωδικού, εφόσον το μέλος εισάγει τον εκπτωτικό κωδικό στο ειδικό πεδίο 
"Εκπτωτικός κωδικός" που εμφανίζεται στη φόρμα κράτησης και έχει συμπληρωθεί ο 
Miles+Bonus αριθμός λογαριασμού του κατόχου της Aegean Business Mastercard. 

• Η πρόσθετη υπηρεσία προτεραιότητας Fast Track θα πρέπει να επιλεχθεί κατά την διάρκεια της 
κράτησης, προκειμένου να εφαρμοστεί η έκπτωση. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εκπτωτικού κωδικού κατά τη διάρκεια κράτησης από το 
Low Fare Calendar ή κατά την εξαργύρωση μιλίων για την αγορά εισιτηρίου εξαργύρωσης. 

• Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει μόνο όταν η συναλλαγή είναι με ευρώ (€). 

• Η χρήση του εκπτωτικού κωδικού ισχύει μόνο για τον κάτοχο της Aegean Business Mastercard 
κάρτας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο Miles+Bonus μέλος. 

• Μόνο ένας εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κράτηση. 

• Ο εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 

• Ο εκπτωτικός κωδικός δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. 

• Η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι 5,50€ και αντιστοιχεί στην αξία της 1 δωρεάν υπηρεσίας 
Fast Track σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα αεροδρόμια. 

• Σε περίπτωση που η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι μεγαλύτερη από την αξία της πρόσθετης 
υπηρεσίας που έχει επιλεχθεί, τότε η έκπτωση που εφαρμόζεται είναι ίση με την αξία της 
επιλεγμένης υπηρεσίας. 

• Σε περίπτωση που η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι χαμηλότερη  από την αξία της πρόσθετης 
υπηρεσίας που έχει επιλεχθεί, τότε η έκπτωση είναι η συνολική αξία του εκπτωτικού κωδικού και 
το μέλος θα χρειαστεί να πληρώσει τις επιπλέον χρεώσεις που θα προκύψουν.  

 


