
  

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πελάτης την έκπτωση, είναι να 

εκτελέσει συναλλαγές με κάρτες Visa & Master Card της Τράπεζας Κύπρου.  

2. Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις διάρκειας  1 - 28 ημερών. 

3. Η έκπτωση ισχύει μόνο όταν η πληρωμή γίνεται κατά την ημερομηνία κράτησης. 

4. Η έκπτωση ισχύει για νέες προπληρωμένες κρατήσεις σε καταλύματα που 

πραγματοποιούνται μόνο μέσω του συνδέσμου ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΔΩ 

5. Η έκπτωση δεν ισχύει για φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα και 

μπορεί να συνδεθεί με την κράτηση ενός μόνο δωματίου. 

6. Η χρήση του κουπονιού μπορεί να γίνει από άτομα ηλικίας18 ετών και άνω 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για  να επωφεληθεί ο πελάτης την έκπτωση είναι να 

καταχωρήσει την ένδειξη BANKOFCYPRUS στη θέση «Χρήση Κουπονιού» 

8. Η έκπτωση ισχύει από 13/07/2020 έως 31/12/2021 για κρατήσεις που γίνονται 

αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΔΩ και για διαμονή που θα 

πραγματοποιηθεί μεταξύ 13/07/2020 – 31/12/2022. 

9. Οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα, καθώς και από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του ξενοδοχείου. 

10.   έκπτωση αυτή  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

• Κρατήσεις πακέτων, δηλαδή   για ξενοδοχείο και  πτήση  

• Κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Υπηρεσιών Κράτησης Ομαδικών 

Ταξιδιών 

• Κρατήσεις που πληρώνονται στο ξενοδοχείο 

• Κρατήσεις που πληρώνονται σε ξένο νόμισμα 

• Κρατήσεις σε ξενοδοχεία που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

• Κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τη λήψη αυτού του κουπονιού 

11. Η έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί με τιμές που προσφέρονται με έκπτωση στη 

Hotels.com.  

12. Η έκπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη 

προσφορά στη Hotels.com, είτε αυτή παρέχεται από κάποιον τρίτο είτε με άλλον 

τρόπο. 

13. Από την προσφορά εξαιρούνται τα ξενοδοχεία που βρίσκονται  στη λίστα  του 

παρακάτω συνδέσμου https://el.hotels.com/selida/gr-hotel-

exclusions/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR 

14. Ο πελάτης δεν μπορεί να συλλέξει ή να εξαργυρώσει διανυκτερεύσεις Hotels.com™ 

Rewards, όταν χρησιμοποιεί αυτή την έκπτωση. 

15. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, ούτε μπορεί να 

μεταβιβαστεί ή να πωληθεί. 

16. Ισχύουν όροι και 

προϋποθέσεις κρατήσεων https://el.hotels.com/customer_care/terms_conditions.h

tml. 

17. Η προσφορά ισχύει για  όλες τις μέρες της εβδομάδας. 

18. Οι κάτοχοι των Καρτών δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών 

καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική /συνδεόμενη συμφωνία με την Τράπεζα 

Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν. 

19. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους 

και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών. 
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20. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις 

και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τις κρατήσεις. 

21. Στο βαθμό  που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, η Τράπεζα 

Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, 

ολικώς ή μερικώς, από την παρούσα συμφωνία. 

22.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα 

διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο . 

 


