Σύνοψη Σύμβασης Πρακτορείου Παρόχου
• Real Lesvos είναι η εμπορική επωνυμία της ιδιωτικής βρετανικής εταιρείας Solves Travel Ltd.
• Η Real Lesvos θα προωθεί την επιχείρησή σας και το νησί της Μυτιλήνης στο Ηνωμένο Βασίλειο,
και θα δέχεται κρατήσεις και πληρωμές μέσω του ιστότοπού της αλλά και μέσω τηλεφώνου, ως
μεσάζων (εφεξής πράκτορας) σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Τη διαχείριση της Real Lesvos έχουν αναλάβει άτομα που αγαπούν πολύ το νησί της Μυτιλήνης.

Κατά συνέπεια, σκοπεύουμε να χρεώνουμε προμήθεια και να επιβάλλουμε άλλες χρεώσεις, που θα
χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις και για την ανάπτυξη της Real Lesvos, αλλά και για τη δίκαιη
πληρωμή όσων εργάζονται για τη Real Lesvos.

• Ως αντάλλαγμα, θα μας καταβάλετε προμήθεια για κάθε κράτηση. Μπορεί να αποφασίσουμε να
καθιερώσουμε ετήσια τέλη ή τέλη ανά κλικ.

• Για να υποστηρίξετε τη Real Lesvos θα πρέπει να μας παρέχετε τις καλύτερες τιμές σας. Πρακτικά,
μπορείτε απλά να συμβουλέψετε την Real Lesvos όταν αλλάζετε τις τιμές σας σε οποίο
διαδικτυακό ιστότοπο ή πλατφόρμα και μπορούμε να ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό των
φθηνότερων τιμών σας στη Real Lesvos. Ελπίζουμε ότι σε εμάς θα πληρώσετε την χαμηλότερη
προμήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαφημίζετε και δεν θα πουλάτε (άμεσα ή έμμεσα) σε τιμές
χαμηλότερες από αυτές που μας παρέχετε.

• Η Real Lesvos αναμένει να λαμβάνει βρετανική λίρα (£) από πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η

πρότυπη μέθοδος να ορίσετε τις τιμές σε Ευρώ (€) και να λάβετε την πληρωμή σε Ευρώ (€) είναι η
εξής -

Ορίζετε την τιμή σας σε Ευρώ (€) για την Real Lesvos και η τιμή έπειτα μετατρέπεται τη
στιγμή της πληρωμής. Η Real Lesvos λαμβάνει πληρωμές από τον πελάτη σε Βρετανική Λίρα (£).
Εσείς θα λαμβάνετε πληρωμή σε Ευρώ (€) μόλις ολοκληρωθεί η διαμονή των πελατών, σύμφωνα με
την τρέχουσα ισοτιμία - υπάρχει περίπτωση ότι θα πληρωθείτε πιο πολύ η πιο λίγο σε Ευρώ (€) από
την αρχική τιμή που έχετε ορίσει σε Ευρώ (€) - με δικη σας ευθύνη . Όλα τα σχετιζόμενα έξοδα με
αυτήν την ανταλλαγή θα τα επωμιστείτε εσεις.
Διαφορετικά, για ένα πρόσθετο τέλος, η Real Lesvos εγγυάται ότι η πληρωμή σε Ευρώ (€)
που λαμβάνετε (μετά από την διαμονή πελατών) είναι ίσα με αυτή που είχατε ορίσει αρχικά. Σε αυτήν
την περίπτωση, η Real Lesvos θα αναλάβει τα έξοδα της ανταλλαγής. Δείτε το Προσάρτημα 1 για
λεπτομέρειες.

Ας εργαστούμε μαζί για την Λέσβο!

Solves Travel Ltd

Σελίδα 1 από 23

REAL LESVOS
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Εντολέας:

Για εταιρείες: [ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ], μια εταιρεία με έδρα στην [ΧΩΡΑ] και καταχωρημένο
αριθμό εταιρείας [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ] και καταχωρημένη διεύθυνση [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ],]
[Ή]
Για ιδιώτες: [ΟΝΟΜΑ] και διεύθυνση [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ], εφεξής «ο Εντολέας».

ΑΦΜ Εντολέα:

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]

Κύριος
Εκπρόσωπος:

Όνομα: [ΟΝΟΜΑ]
Τίτλος: [ΤΙΤΛΟΣ]
Email: [EMAIL]
Αριθμός Τηλεφώνου: [ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]
Ταχυδρομική Διεύθυνση: [ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ].

Πράκτορας:

Solves Travel Ltd γνωστή εμπορικά ως «Real Lesvos», μια εταιρεία με έδρα την Αγγλία
και την Ουαλία και αριθμό μητρώου εταιρειών: 12930326 στη διεύθυνση 4 Islet Park Drive,
Maidenhead, Berkshire, UK, SL6 8LF, εφεξής αναφερόμενη ως «ο Πράκτορας».

ΑΦΜ
Πράκτορα:

[ΑΡΙΘΜΟΣ]

Εκπρόσωπος
Πράκτορα:

Όνομα: Mark Walker
Τίτλος: Διευθυντής και Ιδρυτής της Real Lesvos
Email: markwalker@reallesvos.com
Τηλέφωνο: +44 7967 028 305

Ημερομηνία
Έναρξης:

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ: [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: [XX%] της τιμής του Καταλύματος, όπως ορίζεται στην επιβεβαιωμένη
Κράτηση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΛΕΑ:
Τράπεζα:
Διεύθυνση:
Όνομα:
BIC/SWIFT:
IBAN:

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]
[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]
[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]
[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]
[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ]

Όλα τα πληρωτέα ποσά από τον Πράκτορα προς τον Εντολέα, δυνάμει της παρούσας
Συμφωνίας, θα είναι στο ακόλουθο Νόμισμα:
[£ GBP] [$ USD] [€ EUR]
(στην παρούσα Συμφωνία αναφέρεται ως «Συμφωνηθέν Νόμισμα»)
Δείτε το Προσαρτημα 1 που εξηγεί τις κύριες περιστάσεις υπό τις οποίες οι ρήτρες 9 και 10
χρησιμοποιούνται για πληρωμές.
Εμπορικές
Λεπτομέρειες:

Μόνο στην περίπτωση που ο Εντολέας, με γραπτή προειδοποίηση, επιλέγει να πληρωθεί
υπό την ρήτρα 10, το πιο κάτω Τέλος Μετατροπών Πριμοδοτησεων θα εφαρμοστεί.
ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Για κρατήσεις που γίνονται μεταξύ τις πιο κάτω προθεσμίες πριν την ολοκλήρωση της
διαμονής πελατών :
0 και 3 μήνες, [X]%
3 και 6 μήνες, [X]%
6 και 12 μήνες, [X]%
12 και 18 μήνες, [X]%
18 και 24 μήνες, [X]%
Πάνω από 36 μήνες, [X]%
Το τέλος είναι υπολογισμένο ως ποσοστό της τιμής του Καταλυματος που καθοριζεται στην
επιβεβαιωμένη κράτηση, πληρωτέο μόνο εάν η ρήτρα 10 είναι επιλεγμένη.
ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟ
ΤΟΝ ΕΦΕΞΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.
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Ποσό Καταθέσεων Πελατών

10% της τιμής της κράτησης.

Όροι της Πληρωμής από τον Πληρωτέο ποσό (υπόλοιπο 90% της τιμής κράτησης) [x] εβδομάδες πριν την
έναρξη της διαμονής πελατών.
Πελάτη

Χρεώσεις λόγω Ακυρώσεων
του Πελάτη

Εάν ο Πελάτης ζητήσει να ακυρώσει την κράτηση, οι χρεώσεις ακυρώσεων
θα εξαρτηθούν από τον λόγο ακύρωσης.
α) Λόγω αλλαγών στις κυβερνητικές συμβουλές για ταξίδια προς
την Λέσβο : πλήρη επιστροφή χρημάτων στον πελάτη
β) Άλλοι λόγοι :
Πάνω από [a] εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της διαμονής, [b]%
της τιμής κράτησης (δηλαδή το ποσό της κατάθεσης).
Κάτω από [c] εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της διαμονής, [d]%
της τιμής κράτησης.
Κάτω από [e] εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της διαμονής, [f]% της
τιμής κράτησης.
Σε ελαφρυντικές περιστάσεις, ο Εντολέας μπορεί να ζητήσει απο τον
Πράκτορα να παραιτηθεί από τις χρεώσεις λόγω Ακυρώσεων για τον
Πελάτη.

Υποχρεώσεις του Εντολέα
σε Περίπτωση Ακύρωσης

Εάν ο Εντολέας ζητήσει να ακυρώσει μια κράτηση, θα είναι άμεσα
υποχρεωμένος να αναζητήσει, με δικά του έξοδα, ένα εναλλακτικό,
ισοδύναμο κατάλυμα για τον πελάτη σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων από την
τοποθεσία της αρχικής κράτησης και να το προσφέρει στον πελάτη.
Η προσδοκία του Πράκτορα είναι ότι το εναλλακτικό κατάλυμα θα
έχει τουλάχιστον την ίδια επίσημη αξιολόγηση με το αρχικό κατάλυμα,
καθώς και παρόμοιες εγκαταστάσεις, ανέσεις και υπηρεσίες.
Ο Εντολέας αναλαμβάνει τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την
εξασφάλιση του εναλλακτικού καταλύματος.
Εάν ο Πελάτης απορρίψει το εναλλακτικό κατάλυμα, θα του
προσφερθεί η επιλογή να επιλεξει ειτεi) Να ακυρώσει την κράτησή του, και όλα τα χρήματα που έχουν καταβληθεί
στον Πράκτορα θα επιστραφούν στον Πελάτη.
ii) Να κλείσει ένα εναλλακτικό κατάλυμα που έχει προμηθεύσει ο Πράκτορας
ως την πιο κατάλληλη εναλλακτική λύση.

Διοικητικό Τέλος του
Εντολέα σε Περίπτωση
Ακύρωσης

Εάν ο Εντολέας ζητήσει να ακυρώσει μια κράτηση, η Real Lesvos μπορεί να
χρεώσει ενα διοικητικό τέλος από τον Εντολέα έως και £100 για να
επεξεργαστεί την ακύρωση ή/και να προβει εναλλακτικό κατάλυμα. Αυτό
το Διοικητικό Τέλος θα τιμολογηθεί απευθείας στον Εντολέα ή θα αφαιρεθεί
από τις πληρωμές που οφείλονται στον Εντολέα.

Solves Travel Ltd

Σελίδα 4 από 23

Η Παρούσα Συμφωνία απαρτίζεται από τα εξής:
1. Τις Λεπτομέρειες Σύμβασης,
2. Τις Εμπορικές Λεπτομέρειες, και
3. Τους Συμφωνηθέντες Όρους.
Υπογραφή
[ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ]/
[ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ]
για και εκ μέρους του
[ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
ΕΝΤΟΛΕΑ]

…………………………………………………
Διευθυντής/Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Υπογραφή
[ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ]/
[ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ]
για και εκ μέρους της
Real Lesvos

…………………………………………………
Διευθυντής/Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος
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ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ

1. Όρος
Η παρούσα Συμφωνία θα έχει ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη ή
τον τερματισμό της, σύμφωνα με τη ρήτρα 13.

2. Ορισμοί & Ερμηνεία
Στην παρούσα Συμφωνία, οι παρακάτω όροι έχουν τις εξής έννοιες:
«Κατάλυμα»

νοείται η βραχυχρόνια κράτηση καταλύματος διακοπών, θερέτρου ή
μέρους και υπηρεσιών, παροχών ή/και εγκαταστάσεων και όλων των
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, για τα οποία ζητείται κατά διαστήματα
από τον Πράκτορα να διευκολύνει την πώληση εκ μέρους του Εντολέα, ως
πράκτορας για τον Εντολέα,

«Όροι Καταλύματος»

νοούνται οι όροι του Εντολέα που ισχύουν για την ενοικίαση του
Καταλύματος και την Κράτηση του Καταλύματος,

«Πράκτορας»

νοείται το ταξιδιωτικό γραφείο που ορίζεται στις Λεπτομέρειες της
Σύμβασης,

«Συμφωνηθέν Νόμισμα»

νοείται αυτό που ορίζεται στην ενότητα των Εμπορικών Λεπτομερειών
των Εμπορικών Όρων,

«Συμφωνία»

νοείται η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των
προγραμμάτων, των προσαρτημάτων, των συμπληρωματικών
συμφωνιών,
των
προσθηκών
και
των
τροποποιήσεων,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών όρων που έχουν συμφωνηθεί
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, δυνάμει χωριστού προγράμματος,

«Ημερομηνία Οφειλής
Υπολοίπου»

νοείται η ημερομηνία κατά την οποία, ή στην οποία προβλέπεται η πλήρης
εξόφληση για το Κατάλυμα,

«Κράτηση»

νοείται η κράτηση Καταλύματος που πραγματοποιείται από έναν Πελάτη
και επιβεβαιώνεται από τον Εντολέα, που έχει διευκολύνει ο Πράκτορας,
σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία,

«Προϋποθέσεις Κράτησης»

νοούνται οι προϋποθέσεις του Πράκτορα για την κράτηση, οι οποίες
ισχύουν για την κράτηση του Καταλύματος,

«Ημερομηνία Έναρξης»

νοείται η ημερομηνία που ορίζεται στις Λεπτομέρειες της Σύμβασης,

«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»

νοούνται όλες και οποιαδήποτε πληροφορία εμπορική, οικονομική,
εμπορίας, τεχνική ή άλλη πληροφορία, τεχνογνωσία ή εμπορικά απόρρητα
σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, που ανήκουν σε ή αποκαλύπτονται από
ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών της παρούσας Συμφωνίας ή
αποκτώνται βάσει ή σε σύνδεση με την παρούσα Συμφωνία (είτε
αποκαλύπτονται είτε αποκτώνται πριν ή μετά από την ημερομηνία αυτής
της Συμφωνίας), μαζί με τυχόν αντίγραφα, περιλήψεις ή αποσπάσματα
από τέτοιες πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο ή τυχόν
μέρος/μέρη
αυτών
των
πληροφοριών
που
χαρακτηρίζεται/χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικό/εμπιστευτικά ή που
είναι προδήλως εμπιστευτικό/εμπιστευτικά,
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«Νόμισμα Πελάτη»

νοείται αυτό το νόμισμα στο οποίο ο Πελάτης επιλέγει να καταβάλλει όλα
τα πληρωτέα ποσά σχετικά με την Κράτησή του, είτε [£ GBP] είτε [$ USD]
ή [€ EUR],

«Πελάτες»

νοούνται τα άτομα που κάνουν κράτηση για οποιοδήποτε Κατάλυμα ή για
λογαριασμό των οποίων γίνεται κράτηση οποιουδήποτε Καταλύματος και
Πελάτης είναι οποιοσδήποτε εξ αυτών,

«Κατάθεση»

νοείται η απαιτούμενη μερική πληρωμή που οφείλουν οι Πελάτες για μια
Κράτηση, όπως ορίζεται στις ισχύουσες Προϋποθέσεις Κράτησης για το
σχετικό Κατάλυμα,

«Λεπτομέρειες»

νοούνται οι ενημερωμένες λεπτομέρειες για το Κατάλυμα,
συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, των εγκαταστάσεων, των
παροχών, των φωτογραφιών, της διαθεσιμότητας, του κόστους και των
σχετικών τελών του, και τυχόν άλλων επιπλέον λεπτομερειών που
παρέχονται από τον Εντολέα ή ζητώνται από τον Πράκτορα εκ μέρους του
Εντολέα, σχετικά με το Κατάλυμα,

«γραπτώς»

νοείται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, μέσω ταχυδρομείου, φαξ,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παρέχοντας στον Πράκτορα τα στοιχεία του
Εντολέα, όπως διεύθυνση, καθώς ο Εντολέας ενημερώνει τον Πράκτορα
γραπτώς) ή/και οποιοδήποτε άλλο μέσο συμφωνείται ή για το οποίο
ενημερώνεται ο Εντολέας γραπτώς,

«Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας»

«Βασικός Πελάτης»

νοούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εφευρέσεων, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, ηθικά
δικαιώματα, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, ονόματα
επιχειρήσεων και ονόματα τομέα, δικαιώματα εμπορικής συσκευασίας,
υπεραξίας και δικαίωμα μήνυσης για σφετερισμό πνευματικής ιδιοκτησίας
ή αθέμιτο ανταγωνισμό, δικαιώματα σε σχέδια, δικαιώματα σε λογισμικό
υπολογιστών, δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα χρήσης, και
προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπιστευτικών πληροφοριών
(συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και του εμπορικού απόρρητου)
και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε
περίπτωση, είτε είναι καταχωρημένη είτε όχι, και συμπεριλαμβανομένων
όλων των εφαρμογών και των δικαιωμάτων υποβολής αιτήματος και
χορήγησης, ανανεώσεων ή επεκτάσεων, και δικαιωμάτων αιτημάτων
προτεραιότητας από τέτοια δικαιώματα και όλων των παρόμοιων ή
ισότιμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας, που παρέχουν δικαιώματα
ή θα παρέχουν δικαιώματα τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου,
νοείται το πρώτο άτομο που αναγράφεται στην Κράτηση ή/και τυχόν
άλλος που αντικαθιστά αυτό το άτομο.

2.1.

Οι τίτλοι στην παρούσα Συμφωνία παρέχονται μόνο για ενδεικτικούς λόγους. Αναφορές σε
οποιοδήποτε/οποιαδήποτε άτομο/άτομα θα περιλαμβάνουν ενώσεις με ή χωρίς νομική προσωπικότητα,
συλλόγους, εταιρείες και συμπράξεις. Λέξεις που δηλώνουν ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον
πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο, λέξεις που δηλώνουν το οποιοδήποτε γένος θα περιλαμβάνουν και
τυχόν άλλο γένος και αναφορές σε ρήτρες, εδάφια και λίστες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, δηλώνουν
ρήτρες, εδάφια και λίστες της παρούσας Συμφωνίας.

2.2.

Όπου ο Εντολέας είναι μεμονωμένο άτομο και όχι εταιρεία, ο Εντολέας επιβεβαιώνει ότι το Κατάλυμα θα
παρέχεται απευθείας από τον Εντολέα ή/και τους υπαλλήλους του και διορισμένα τρίτα μέρη
(υπεργολάβους) από τον Εντολέα. Όπου ο Εντολέας διορίζει ή χρησιμοποιεί υπεργολάβο ή άλλον
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προμηθευτή για τη διάθεση του Καταλύματος, ο διορισμός του υπεργολάβου από τον Εντολέα δεν
απαλλάσσει τον Εντολέα από τυχόν υποχρεώσεις του Εντολέα στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και
ο Εντολέας θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλείψεις οποιουδήποτε υπεργολάβου,
ανεξαρτήτως του πώς προκύπτουν.

3.

Διορισμός Πρακτορείου και διαδικασία Κράτησης
3.1. Ο Εντολέας διορίζει τον Πράκτορα για να είναι μη αποκλειστικός εμπορικός πράκτορας ώστε να προωθεί
και να διευκολύνει την πώληση του Καταλύματος εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και παγκοσμίως σε
Πελάτες. Ο Πράκτορας αποδέχεται τον διορισμό του και συμφωνεί να προωθεί και να διευκολύνει την
πώληση του Καταλύματος και να εκτελεί τις άλλες υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην παρούσα
Συμφωνία. Όπου ο Εντολέας είναι μεμονωμένο άτομο και όχι εταιρεία, τίποτα στην παρούσα Συμφωνία
δεν καθιστά τον Εντολέα υπάλληλο, εργαζόμενο, εκπρόσωπο ή συνεργάτη του Πράκτορα και δεν θα
εκλαμβάνει ο ίδιος τον εαυτό του ως τέτοιον.
3.2. Εάν ο Πράκτορας, που έχει οριστεί ως εμπορικός μεσολαβητής του Εντολέα σύμφωνα με τη ρήτρα 3.1,
διευκολύνει μια Κράτηση, τότε θα πρέπει να τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία Κράτησης, πάντοτε με την
επιφύλαξη της ρήτρας 9 ή της ρήτρας 10, όπως ισχύει κατά περίπτωση:
3.2.1. τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάζουν τακτικά λεπτομέρειες σχετικά με το Κατάλυμα, γραπτώς
και σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία,
3.2.2. κατά τη διάρκεια ανταλλαγής λεπτομερειών, όπως ορίζεται στη ρήτρα 3.2.1, τα συμβαλλόμενα μέρη
θα συζητούν για τη διαθεσιμότητα και της τιμές του Καταλύματος,
3.2.3. ο Πράκτορας θα ενεργεί με βάση τις λεπτομέρειες που παρέχονται από τον Εντολέα στη ρήτρα
3.2.2 και θα προωθεί και θα διευκολύνει τη διαδικτυακή πώληση του Καταλύματος στους Πελάτες,
3.2.4. οι Πελάτες θα επικοινωνούν με τον Πράκτορα για ερωτήματα σχετικά με μια ενδεχόμενη Κράτηση,
η οποία θα πρέπει να διατηρείται προσωρινά για τον Πελάτη για έως και 72 ώρες, ενώσω ο
Πράκτορας επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα και την τιμή του Καταλύματος με τον Εντολέα. Ο
Εντολέας θα έχει χρονικό περιθώριο όχι περισσότερο από 72 ώρες για να απαντήσει σε ερώτημα
του Πράκτορα σχετικά με ενδεχόμενη Κράτηση, και η απάντηση θα πρέπει είτε να επιβεβαιώνει
την Κράτηση είτε να απορρίπτει την Κράτηση, ή να προτείνει εναλλακτική Κράτηση,
3.2.5. όπου η Κράτηση έχει επιβεβαιωθεί, ή προτείνεται μια εναλλακτική Κράτηση από τον Εντολέα,
σύμφωνα με τη ρήτρα 3.2.4 και επιβεβαιώνεται η τιμή του Καταλύματος, αυτή η τιμή για την
Κράτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον Εντολέα,
3.2.6. Ο Πράκτορας είτε:
a. θα επιβεβαιώνει την Κράτηση Πελάτη, ή
b. θα ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν αλλαγές στη διαθεσιμότητα ή/και στην τιμή για το
Κατάλυμα και θα επιτρέπει στον Πελάτη να απορρίπτει ή να συνεχίζει με την Κράτηση,
3.2.7. όπου ένας Πελάτης αποφασίζει να προχωρήσει με μια Κράτηση, ο Πράκτορας θα ζητάει Κατάθεση
από τον Πελάτη και αυτή θα εισπράττεται από τον Πράκτορα,
3.2.8. μόλις λαμβάνεται η Κατάθεση για το Κατάλυμα, θα πραγματοποιείται η Κράτηση, και σε αυτό το
σημείο ο Πράκτορας θα στέλνει την επιβεβαίωση της κράτησης στον Πελάτη και θα επιβεβαιώνει
την πραγματοποίηση της Κράτησης με τον Εντολέα.
3.3. Ο Εντολέας συμφωνεί ότι εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της παρούσας Συμφωνίας
πουλήσει ή επιτρέψει σε οποιονδήποτε τρίτο την εμπορία, τη διαφήμιση ή/και την πώληση κρατήσεων
του Καταλύματος σε τιμή μικρότερη από αυτήν που έχει συμφωνηθεί ή/και επιβεβαιωθεί:
3.3.1. θα μειώσει την τιμή που έχει συμφωνήσει/επιβεβαιώσει με τον Πράκτορα για να υπάρχει
αντιστοίχιση με την χαμηλότερη τιμή, και
3.3.2. θα καταβάλλει αμέσως στον Πράκτορα ποσό που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της
συμφωνηθείσας/επιβεβαιωθείσας τιμής με τον Πράκτορα και της χαμηλότερης τιμής.
3.4 Ο Εντολέας συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει των Πράκτορα αμέσως μετά την ενημέρωση των τιμών για
οποιοδήποτε κατάλυμα σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα πωλήσεων του (περιλαμβάνεται αλλά δεν
περιορίζεται σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, άλλες πλατφόρμες, άλλους Πράκτορες ή στους
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ιστότοπους η στα διαφημιστικά έντυπα του ίδιου του Εντολέα), είτε
α) Παρέχοντας στον Πράκτορα ενημερωμένες τιμές χρησιμοποιώντας το συμφωνημένο πρότυπο
ανταλλαγής δεδομένων (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χωρίς περιορισμούς σε υπολογιστικά
φύλλα, αρχεία δεδομένων ή ροές δεδομένων).
β) Παραπέμποντας τον Πράκτορα σε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα ή ιστότοπο.
3.5. Η φθηνότερη ισοδύναμη τιμή που απαριθμείται ή/και είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε δίκτυο
πωλήσεων που ενημερώνεται από τον Εντολέα στον Πράκτορα σύμφωνα με τη ρήτρα 3.4, αποτελεί την
τιμή για τους σκοπούς της ρήτρας 3.3.2 και υπόκειται σε επιβεβαίωση σύμφωνα με τη ρήτρα 3.2.4.
3.6. Όταν προσφέρονται εκπτώσεις, ειδικές ή φθηνότερες τιμές ή/και προγράμματα επιβράβευσης μέσω
του απευθείας δικτύου του Εντολέα, ο Εντολέας θα ενημερώσει κάθε πελάτη είτε προφορικά είτε εγγράφως
ότι έχει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση να κάνει κράτηση και να πληρώσει με τους ίδιους όρους
μέσω του Πράκτορα, εάν ο Πελάτης προτιμά αυτό το τρόπο. Η παροχή αυτού του τρόπου κράτησης μέσω
του Πράκτορα πριν ο Πελάτης ολοκληρώσει την κράτησή του, θα ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του
Εντολέα σύμφωνα με τις ρήτρες 3.3.1 και 3.3.2. Ο Πράκτορας θα παράσχει στον Εντολέα ένα πρότυπο
κείμενο που μπορεί να στείλει με email στους προαναφερόμενους Πελάτες για την ικανοποίηση της
παρούσας ρήτρας 3.6.

4. Καθήκοντα του Πράκτορα
Ο Πράκτορας συμφωνεί (με δικά του έξοδα) να:
4.1. Εξασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και κώδικες
πρακτικής, σχετικά με την προώθηση και τη διαμεσολάβηση για την πώληση του Καταλύματος.
4.2. Εξασφαλίζει ότι ο Πελάτης έχει υπόψη του τις Προϋποθέσεις Κράτησης και τους Όρους Καταλύματος πριν
γίνει η Κράτηση.
4.3. Ελέγχει ότι ο Βασικός Πελάτης είναι τουλάχιστον 18 ετών και να ενημερώνει τον Βασικό Πελάτη ότι
ζητώντας από τον Πράκτορα να προχωρήσει στην επιβεβαίωση της Κράτησης από τον Εντολέα, ο Βασικός
Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τις Προϋποθέσεις Κράτησης και τις σχετικές γενικές πληροφορίες
εκ μέρους όλων των Πελατών που αναγράφονται στην Κράτηση.
4.4. Ενημερώνει τον Εντολέα και να τηρεί ένα εξ ολοκλήρου σαφές γραπτό σημείωμα σχετικά με τυχόν ειδικά
αιτήματα του Πελάτη. Ενημερώνει οποιονδήποτε Πελάτη που έχει ειδικά αιτήματα, ότι τα ειδικά αιτήματα
υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και δεν είναι εγγυημένα, εκτός εάν επιβεβαιώνονται ρητά και γραπτώς από
τον Εντολέα.
4.5. Ενημερώνει τον Εντολέα πριν από την αποδοχή της Κράτησης (τηλεφωνικώς ή γραπτώς) και να τηρεί ένα
εξ ολοκλήρου σαφές γραπτό σημείωμα σχετικά με την οποιαδήποτε αναπηρία ή ιατρικό πρόβλημα για το
οποίο ενημερώθηκε από τον Πελάτη (του οποίου τα πλήρη στοιχεία πρέπει να υπάρχουν και να δίδονται
στον Εντολέα), και θα αποδέχεται την Κράτηση Πελάτη μόνο αφότου ο Πράκτορας έχει επιβεβαιώσει μαζί
με τον Εντολέα ότι το Κατάλυμα που έχει επιλέξει ο Πελάτης είναι κατάλληλο αναφορικά με την
αναπηρία/ιατρικό πρόβλημα του Πελάτη.
4.6. Ενημερώνει τους Πελάτες για τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή άλλες πληροφορίες που του
ανακοινώθηκαν από τον Εντολέα με οποιοδήποτε μέσο, αναφορικά με οποιοδήποτε Κατάλυμα, είτε
ενημερώνεται πριν είτε μετά την κράτηση του συγκεκριμένου Καταλύματος, και θα το επιβεβαιώνει
γραπτώς στον/στους εν λόγω Πελάτη/Πελάτες, κατά το συντομότερο δυνατόν.
4.7. Προωθεί το τιμολόγιο επιβεβαίωσης του Εντολέα (όπου είναι στα Αγγλικά) είτε θα στέλνει το τιμολόγιο
επιβεβαίωσης του Πράκτορα εκ μέρους του Εντολέα, και τυχόν άλλα έγγραφα που σχετίζονται με το
Κατάλυμα για το οποίο έχει κάνει κράτηση ο Βασικός Πελάτης, μέσω ταχυδρομείου με προτεραιότητα ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως ενδείκνυται.
4.8. Ενημερώνει
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(συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραπόνων ή ερωτημάτων που προκύπτουν από την Υπηρεσία
Προδιαγραφών Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιοδήποτε άλλο κανονιστικό ή εμπορικό σώμα.)
4.9. Στέλνει αμέσως στον Βασικό Πελάτη όλες τις επιστροφές χρημάτων που λαμβάνει από ή που εξουσιοδοτεί
ο Εντολέας.
4.10. Όλες οι αλλαγές και οι ακυρώσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις
Κράτησης και τους Όρους του Καταλύματος. Ο Πράκτορας θα εισπράττει τυχόν ισχύοντα τέλη
τροποποίησης ή ακύρωσης από τον Πελάτη.
4.11. Ο Πράκτορας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων και
καταθέσεων διαφοροποίησης για την Κράτηση), ποσών εξόφλησης, ασφαλίστρων, υπολοίπων, χρεώσεων
ακύρωσης και άλλων χρηματικών ποσών κάθε είδους (εξαιρουμένων των εγγυήσεων, βλ. ρήτρα 6.14) που
οφείλει ο Πελάτης στον Εντολέα. Εάν ο Πράκτορας δεν μπορεί να εισπράξει το υπόλοιπο πληρωμής από
έναν Πελάτη έως την Ημερομηνία Οφειλής Υπολοίπου, ο Πράκτορας θα ενημερώνει τον Εντολέα, οπότε ο
Εντολέας θα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη την Κράτηση και να εκδώσει τιμολόγιο ακύρωση.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
5.1.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει ή θα χορηγεί όλες αυτές τις άδειες στο έτερο
συμβαλλόμενο μέρος για τη χρήση τέτοιων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως
απαιτείται για να επιτρέπει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος να ασκεί τα δικαιώματά του και να
εκτελεί τις υποχρεώσεις του, δυνάμει αυτής της Συμφωνίας.

5.2.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που
σχετίζονται με τη χρήση της εταιρικής επωνυμίας, των εμπορικών ονομάτων και των σημάτων
ανήκουν σε αυτό το μέρος.

5.3.

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει οποιαδήποτε Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκ μέρους του έτερου συμβαλλόμενου μέρους, χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους ή να κάνει ή να παραλείψει να κάνει, ή να
εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει ή να παραλείψει να κάνει, οτιδήποτε θα μπορούσε
να είναι ανακριβές ή ασυνεπές με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του άλλου
συμβαλλόμενου μέρους.

5.4.

Ο Εντολέας επιβεβαιώνει ότι κατέχει όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε, ή αλλιώς
ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες, εικόνες, περιεχόμενο και
υλικό που παρέχει στον Πράκτορα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας
(συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής ασάφειας και χωρίς περιορισμό, όλων των ονομάτων, των
λογοτύπων, των κειμένων, των φωτογραφιών, των βίντεο και των εικόνων οποιασδήποτε
φύσης) και ότι αυτή η Πνευματική Ιδιοκτησία ή άλλη, είναι ακριβής και δεν παραβιάζει
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

6. Καθήκοντα του Εντολέα
Ο Εντολέας συμφωνεί να:
6.1.

Διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και κώδικες
πρακτικής και ότι όλο το προσωπικό του τους γνωρίζει, στον βαθμό που η εργασία που κάνει το απαιτεί
και το επηρεάζει.

6.2.

Ενημερώνει αμέσως τον Πράκτορα για τυχόν αλλαγές στις τιμές και για τυχόν αλλαγές σε Κατάλυμα ή
ακύρωση οποιουδήποτε Καταλύματος.
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6.3.

Παρέχει πάντα στον Πράκτορα την ορθή τιμή και τα στοιχεία διαθεσιμότητας σχετικά με το Κατάλυμα
και, εκτός εάν έχει ζητηθεί από τον Πράκτορα πιο τακτικά, να παρέχει εβδομαδιαία στοιχεία στον
Πράκτορα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ακριβείς ενημερώσεις της τιμής και της διαθεσιμότητας
του Καταλύματος. Σε περίπτωση που η τιμή και η διαθεσιμότητα του Καταλύματος αλλάζει πιο συχνά από
μία φορά την εβδομάδα, ο Εντολέας θα παρέχει στον Πράκτορα τα στοιχεία των τιμών και της
διαθεσιμότητας ημερησίως. Όλα αυτά τα δεδομένα θα παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
λογιστικού φύλλου, συστήματος κρατήσεων πελατών, διεπαφής προγραμμάτων εφαρμογής, ή
παρόμοιων, όπως συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

6.4.

Όταν ζητείται από τον Πράκτορα, θα παρέχει στον Πράκτορα όλες τις απαραίτητες περιγραφές,
φωτογραφίες, πληροφορίες, κείμενα ή τυχόν άλλες λεπτομέρειες του Καταλύματος, που να προσδιορίζουν
με ακρίβεια τις παροχές του Καταλύματος, ώστε ο Πράκτορας να τις προβάλλει στον ιστότοπό του.

6.5.

Ειδοποιεί τον Πράκτορα αμέσως μόλις λάβει γνώση τυχόν κατασκευαστικών εργασιών, που μπορεί να
διαταράξουν την απόλαυση του Καταλύματος.

6.6.

Επιστρέφει αμέσως στον Πράκτορα τυχόν ποσά οφειλόμενα στον Πελάτη για τον οποιονδήποτε λόγο.

6.7.

Διαχειρίζεται αμέσως και με ευνοϊκό τρόπο τυχόν παράπονα που λαμβάνει από Πελάτες και θα τα
διαβιβάζει στον Πράκτορα.

6.8.

Παρέχει στον Πράκτορα μια επιστολή επιβεβαίωσης για κάθε Κράτηση που πρέπει να περιλαμβάνει τις
λεπτομέρειες της Κράτησης.

6.9.

Παρέχει στον Πράκτορα τα τιμολόγια που σχετίζονται με τις καταθέσεις επιβεβαίωσης και τις τελικές
πληρωμές όποτε απαιτείται.

6.10.

Παρέχει το Κατάλυμα σύμφωνα με τις περιγραφές που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Οι εγγυήσεις
ότι όλες αυτές οι περιγραφές και άλλες διατυπώσεις είναι και παραμένουν ορθές.

6.11.

Ο Εντολέας εγγυάται ότι το Κατάλυμα θα παρέχεται με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και
επιμέλεια και ότι κάθε κατάλυμα που πωλείται είναι σύμμορφο με όλες τις άδειες σχεδιασμού και άλλες
απαιτήσεις, όπως ενδέχεται να επιβάλλονται από εθνικούς, τοπικούς ή άλλους νόμους και κανονισμούς
για τον σκοπό της χρήσης του Καταλύματος από τουρίστες.

6.12.

Ο Εντολέας πιστοποιεί ότι το Κατάλυμα συμμορφώνεται και θα συμμορφώνεται, ανά πάσα στιγμή για
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, με εθνικούς νόμους εμπορίου, κανονισμούς και κώδικες
πρακτικής σχετικά με την υγιεινή, τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τη γενική ασφάλεια και προστασία όσων
χρησιμοποιούν το Κατάλυμα.

6.13.

Ο Εντολέας πρέπει να κατέχει όλες τις απαραίτητες τοπικές και έγκυρες άδειες λειτουργίας που
απαιτούνται σχετικά με το Κατάλυμα και τη διάθεσή του σε τουρίστες, και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι
αυτές διατηρούνται και παραμένουν έγκυρες σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

6.14.

Ο Εντολέας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των προκαταβολών εγγύησης για το Κατάλυμα (εάν
ισχύει) από οποιονδήποτε Πελάτη.

6.15.

Ο Εντολέας δεν θα στέλνει τυχόν τιμολόγια ή/και σχετική αλληλογραφία αναφορικά με το Κατάλυμα
απευθείας στον Πελάτη. Όλα τα τιμολόγια ή/και η σχετική αλληλογραφία αναφορικά με το Κατάλυμα θα
αποστέλλεται/αποστέλλονται από τον Πράκτορα μόνο στον Πελάτη.

6.16.

Ο Εντολέας θα καταβάλλει στον Πράκτορα το [Πρόσθετο Τέλος Μετατροπής], την Προμήθεια και
οποιοδήποτε Ετήσιο Τέλος ή/και Τέλος ανά Κλικ και θα επιτρέπει στον Πράκτορα να αφαιρεί την
Προμήθεια και τυχόν/όλα τα Τέλη Μετατροπής ή/και Τέλη Τραπεζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με τη ρήτρα
10.
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7. Περιορισμός Ευθύνης
7.1.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.2, αυτή η ρήτρα 7 ορίζει την πλήρη οικονομική ευθύνη των
συμβαλλόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένης της όποιας ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις των
υπαλλήλων τους, των πρακτόρων και των υπεργολάβων):
7.1.1.
που προκύπτει από ή συνδέεται με την παρούσα Συμφωνία, και
7.1.2.
αναφορικά με οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή ψευδή δήλωση (είτε αθώα είτε εξ αμελείας), δήλωση
ή πράξη πταίσματος ή παράλειψη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που προκύπτουν από ή
συνδέονται με την παρούσα Συμφωνία.

7.2.

Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει την ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους:
7.2.1.
για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια αυτού του συμβαλλόμενου μέρους,
ή
7.2.2.
για απάτη ή ψευδή δήλωση.

7.3.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.2, ο Πράκτορας δεν είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση, είτε πρόκειται
για παράνομη πράξη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παραβίασης θεσμοθετημένου
καθήκοντος), σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης κάθε αποζημίωσης), ψευδή δήλωση (είτε αθώας είτε εξ
αμελείας), αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια κερδών, απώλεια επιχείρησης, μείωση υπεραξίας
ή/και παρόμοιων απωλειών ή απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρή οικονομική
ζημία, ή για οποιαδήποτε τυχόν ειδικά, έμμεσα ή συνεπακόλουθα έξοδα, ζημίες, χρεώσεις ή δαπάνες
απώλειας, που προκύπτουν ωστόσο δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική
ευθύνη του Πράκτορα προς τον Εντολέα, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό
της προμήθειας που έχει λάβει ο Πράκτορας από τον Εντολέα.

8. Αποζημίωση
8.1.

Ο Εντολέας για λογαριασμό δικό του, των υπαλλήλων του, των διαμεσολαβητών και των
υπεργολάβων συμφωνεί να αποζημιώσει τον Πράκτορα για το πλήρες ποσό όλων των αξιώσεων,
των αγωγών, των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων, των ζημιών, των δαπανών
(συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών), των εξόδων, των προστίμων, των αντιλογισμών
χρεώσεων και όλων των υπολοίπων ποσών οποιασδήποτε φύσης, για τον οποιονδήποτε λόγο,
που ο Πράκτορας ευλόγως αναλαμβάνει, καταβάλλει ή καθίσταται υπόχρεος προς οποιονδήποτε
Πελάτη, υπάλληλο, διαμεσολαβητή ή/και εκπρόσωπο ή/και οποιονδήποτε τρίτο
(συμπεριλαμβανομένων των δικών του νομικών δαπανών) ή προς τις αρχές (είτε δυνάμει
οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης είτε κατά τρόπο οποιουδήποτε συμβιβασμού με τον
Πράκτορα, ενεργώντας ευλόγως σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών,
των κινδύνων και του απαιτούμενου χρόνου για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αξίωσης,
συμφωνεί να πληρώσει ή άλλως), ή άλλον τρίτο, ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης εξ ολοκλήρου
ή εν μέρει:
1.

2.

3.
4.

οποιασδήποτε παραβίασης οποιασδήποτε φύσης, ή αμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης, από τον
Εντολέα οποιωνδήποτε όρων ή/και υποχρεώσεων ρητών ή σιωπηρών σε αυτήν τη Συμφωνία από
τον Εντολέα (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχύοντων Προγραμμάτων) ή/και
οποιασδήποτε/οποιωνδήποτε πράξης/πράξεων ή/και αθέτησης/αθετήσεων του Εντολέα ή/και
οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε ατόμου/ατόμων που παρέχονται ή χρησιμοποιούνται (αμέσως ή
εμμέσως) από τον Εντολέα,
τυχόν αποτυχίας του Εντολέα να επιτύχει το πρότυπο που έχει συμφωνηθεί με τον Πράκτορα,
όπως για παράδειγμα και κατά καμία έννοια περιοριστικά, τυχόν αποτυχίες ή ανεπάρκειες στα
πρότυπα ή την ποιότητα του καταλύματος/των υπηρεσιών ή του Καταλύματος που παρέχεται,
την απουσία ή τη διαφοροποίηση τυχόν εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών ή την έλλειψη
καθαριότητας, υγιεινής ή ασφάλειας για τον οποιονδήποτε λόγο για οποιαδήποτε περίοδο,
οποιασδήποτε αξίωσης Πελάτη που έχει λάβει ο Πράκτορας και η οποία σχετίζεται με το
Κατάλυμα,
οποιασδήποτε παραβίασης του ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλου εφαρμοστέου νόμου ή
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5.

8.2.

κανονισμού από τον Εντολέα, ή/και
οποιασδήποτε καταγγελίας έναντι του Πράκτορα για πραγματική ή εικαζόμενη παράβαση των
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που προκύπτει από ή σε σύνδεση με την παρούσα
Συμφωνία, τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή του Καταλύματος.

Αυτή η αποζημίωση θα συνεχίσει να ισχύει και αφότου η παρούσα Συμφωνία τεθεί σε λήξη για
τον οποιονδήποτε λόγο.

9. Πληρωμές που λαμβάνονται από τον Πράκτορα & Έμβασμα
Αυτή η ρήτρα 9 ισχύει σε περίπτωση που ο Εντολέας επιλέξει γραπτώς να λαμβάνει την πληρωμή που έχει
μετατραπεί από το Νόμισμα Πελάτη μετά τη διαμονή.
9.1.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ο Πράκτορας θα διαφημίζει όλες τις
τιμές του Καταλύματος στους Πελάτες στο Νόμισμα Πελάτη και θα λαμβάνει όλες τις πληρωμές που
σχετίζονται με την Κράτηση από Πελάτες στο Νόμισμα Πελάτη.

9.2.

Για τους σκοπούς της επιβεβαίωσης των τιμών για το Κατάλυμα στους Πελάτες σχετικά με κάποια
Κράτηση, ο Πράκτορας θα μετατρέπει την τιμή του Καταλύματος από το Συμφωνηθέν Νόμισμα στο
Νόμισμα Πελάτη, χρησιμοποιώντας την τιμή ημέρας της ισοτιμίας της Τράπεζας της Αγγλίας για την αγορά
του Νομίσματος Πελάτη με το Συμφωνηθέν Νόμισμα, όπως ισχύει στις 17:00 η ώρα την Εργάσιμη Ημέρα
αμέσως πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιβεβαιώνεται η Κράτηση (ή εάν η Κράτηση
επιβεβαιώνεται σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η Κράτηση θεωρείται ότι θα επιβεβαιωθεί την επόμενη Εργάσιμη
Ημέρα). Παρά τα ανωτέρω, ο Πράκτορας μπορεί να προσαρμόζει τη διαφημιζόμενη τιμή για να
αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην τιμή της μετατροπής συναλλάγματος σε οποιαδήποτε τιμή πριν αλλά
και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε Κράτηση.

9.3.

Όλα τα εισπραττόμενα ποσά που έχει λάβει ο Πράκτορας από οποιονδήποτε Πελάτη για οποιοδήποτε
Κατάλυμα θα κρατούνται από τον Πράκτορα με ρητή εμπιστοσύνη για τον Εντολέα, ανά πάσα στιγμή.

9.4.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 11, ο Πράκτορας θα καταβάλλει στον Εντολέα όλα τα ποσά που λαμβάνει
από τους Πελάτες μία (1) εβδομάδα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαμονής, ή διαφορετικά όπως έχει
συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών γραπτώς, κατά τον χρόνο που ο Πράκτορας θα
καταβάλλει τα ποσά που έχει παρακρατήσει στον Εντολέα στο Συμφωνηθέν Νόμισμα. Για τους σκοπούς
επιβεβαίωσης του ποσού μιας τέτοιας πληρωμής προς τον Εντολέα, ο Πράκτορας θα μετατρέπει το ποσό
που λαμβάνει από τον Πελάτη, από το Νόμισμα Πελάτη στο Συμφωνηθέν Νόμισμα, χρησιμοποιώντας την
τιμή ημέρας της ισοτιμίας της Τράπεζας της Αγγλίας για την αγορά του Συμφωνηθέντος Νομίσματος με
το Νόμισμα Πελάτη, όπως ισχύει στις 17:00 η ώρα, κατά την Εργάσιμη Ημέρα, αμέσως πριν από την
ημερομηνία που πραγματοποιείται η πληρωμή. Ως τέτοιο, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και
συμφωνούν ότι αναλόγως της σχετικής τιμής συναλλάγματος, η τιμή που καταβάλλεται από τον Πελάτη
(και εφεξής το πληρωτέο ποσό από τον Πράκτορα, δυνάμει αυτής της ρήτρας 9.4) μπορεί να είναι
μεγαλύτερο ή μικρότερο από την τιμή του Καταλύματος το οποίο έχει συζητηθεί, συμφωνηθεί ή/και
επιβεβαιωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη ρήτρα 3.2.

10. Πληρωμές που λαμβάνονται από τον Πράκτορα & Έμβασμα
Αυτή η ρήτρα 10 ισχύει όπου ο Εντολέας επιλέξει γραπτώς να λαμβάνει πληρωμές ακριβώς στη Συμφωνηθείσα
Τιμή, εξαιρουμένων των Προμηθειών και των Τελών, μετά τη διαμονή.
10.1.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ο Πράκτορας θα διαφημίζει όλες τις
τιμές του Καταλύματος στους Πελάτες στο Νόμισμα Πελάτη και θα λαμβάνει όλες τις πληρωμές που
σχετίζονται με την Κράτηση από Πελάτες στο Νόμισμα Πελάτη.

10.2.

Για τους σκοπούς της διαφήμισης των τιμών για το Κατάλυμα στους Πελάτες σχετικά με κάποια Κράτηση,
ο Πράκτορας θα μετατρέπει την τιμή του Καταλύματος από το Συμφωνηθέν Νόμισμα (η «Συμφωνηθείσα
Τιμή») στο Νόμισμα Πελάτη, χρησιμοποιώντας την τιμή ημέρας της ισοτιμίας της Τράπεζας της Αγγλίας
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για την αγορά του Νομίσματος Πελάτη με το Συμφωνηθέν Νόμισμα, όπως ισχύει στις 17:00 η ώρα την
Εργάσιμη Ημέρα αμέσως πριν από την ημερομηνία κατά την οποία διαφημίζεται αρχικώς το Κατάλυμα (ή
εάν το Κατάλυμα διαφημίζεται αρχικώς σε μη Εργάσιμη Ημέρα, το Κατάλυμα θεωρείται ότι θα
διαφημίζεται αρχικώς την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα). Παρά τα ανωτέρω, ο Πράκτορας μπορεί να
προσαρμόσει τη διαφημιζόμενη τιμή για να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην τιμή της μετατροπής
συναλλάγματος σε οποιαδήποτε τιμή πριν αλλά και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την
οποία επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε Κράτηση.
10.3.

Όλα τα εισπραττόμενα ποσά που έχει λάβει ο Πράκτορας από οποιονδήποτε Πελάτη για οποιοδήποτε
Κατάλυμα θα κρατούνται από τον Πράκτορα με ρητή εμπιστοσύνη για τον Εντολέα, ανά πάσα στιγμή.

10.4.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 11, ο Πράκτορας θα καταβάλλει στον Εντολέα τη Συμφωνηθείσα Τιμή μία
(1) εβδομάδα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαμονής, ή διαφορετικά όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών εγγράφως, στο Συμφωνηθέν Νόμισμα. Ο Πράκτορας θα μετατρέπει το ποσό
που έλαβε από τον Πελάτη στο Νόμισμα Πελάτη, όταν το κρίνει σκόπιμο, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον
κίνδυνο. Ο Πράκτορας μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα αντιστάθμισης αγοράς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά
όχι περιοριστικά Προθεσμιακών Πράξεων Συναλλάγματος ή Δικαιώματα Προαίρεσης Συναλλάγματος) για
την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετατροπής νομίσματος. Όπου αυτή η μετατροπή έχει ως αποτέλεσμα
να παρακρατεί ο Πράκτορας το ποσό του Συμφωνηθέντος Νομίσματος, επιπλέον της Συμφωνηθείσας
Τιμής, ο Πράκτορας (πέραν της οποιασδήποτε Προμήθειας ή/και άλλων οφειλόμενων τελών) θα έχει
δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό το υπερβάλλον ποσό, για την παροχή των υπηρεσιών του πρακτορείου
του. Όπου αυτή η μετατροπή έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτει ο Πράκτορας ένα ποσό του Συμφωνηθέντος
Νομίσματος, που είναι μικρότερο από τη Συμφωνηθείσα Τιμή, πάντα με την επιφύλαξη ότι ο Εντολέας
καταβάλλει στον Πράκτορα όλα τα ποσά, τα τέλη και άλλες οφειλόμενες πληρωμές, δυνάμει της παρούσας
Συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά χωρίς περιορισμό, του Πρόσθετου Τέλους Μετατροπής, ο
Πράκτορας θα καταβάλλει αυτήν τη διαφορά.

11. Προμήθεια, Τέλη και Τέλη Μετατροπής/Τραπεζικής Μεταφοράς
11.1.

Με βάση τις υπηρεσίες του πρακτορείου του Πράκτορα, ο Πράκτορας δικαιούται προμήθεια για όλες τις
επιβεβαιωμένες Κρατήσεις (υπό την επιφύλαξη της πληρωμής του υπολοίπου) στην τιμή που ορίζεται στις
Εμπορικές Λεπτομέρειες ή σε άλλη τιμή όπως αυτή έχει συμφωνηθεί γραπτώς σε όλα τα σημεία που
αναγράφονται στο τιμολόγιο, εκτός από εισφορές ή φόρους που προκύπτουν από οποιαδήποτε
κυβερνητική ή δημόσια αρχή και οποιαδήποτε σημεία για τα οποία ο Εντολέας και ο Πράκτορας έχουν
συμφωνήσει ότι δεν θα υπόκεινται σε πληρωμή της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι
αποκλειστικά, όσων αναγράφονται (εάν υπάρχουν) στις Εμπορικές Λεπτομέρειες. Ωστόσο, ο Πράκτορας
θα έχει δικαίωμα μόνο να αφαιρέσει την οφειλόμενη Προμήθεια από το υπόλοιπο της τιμής όταν
λαμβάνεται από τον Πελάτη (όχι την κατάθεση), εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με τον
Εντολέα.

11.2.

Εάν ακυρωθεί μια Κράτηση (είτε από τον Πελάτη είτε από τον Εντολέα, ακολουθούμενη από την ακύρωση
της πληρωμής από τον Πελάτη), ο Πράκτορας έχει δικαίωμα να λάβει προμήθεια βάσει της συμφωνηθείσας
τιμής, όπως ορίζεται στους Εμπορικούς Όρους, στις ισχύουσες χρεώσεις ακύρωσης, υπό την προϋπόθεση
ότι ο Πράκτορας έχει προχωρήσει στην είσπραξη.

11.3.

Ο Πράκτορας έχει επίσης δικαίωμα προμήθειας στη συμφωνηθείσα τιμή, όπως ορίζεται στις Εμπορικές
Λεπτομέρειες, ή όπως ορίζεται σε τυχόν εμπορικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών για τέλη τροποποίησης που εισπράττονται από τους Πελάτες για τροποποιήσεις
που επιβεβαιώνονται από τον Εντολέα.

11.4.

Ο Εντολέας θα καταβάλλει στον Πράκτορα το Ετήσιο Τέλος, σύμφωνα με τους Όρους Πληρωμής που
ορίζονται στην ενότητα των Εμπορικών Όρων των Λεπτομερειών της Σύμβασης.

11.5.

Ο Εντολέας θα καταβάλλει στον Πράκτορα ένα Τέλος ανά Κλικ, σύμφωνα με τους Όρους Πληρωμής που
ορίζονται στην ενότητα των Εμπορικών Όρων των Λεπτομερειών της Σύμβασης.
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11.6.

Ο Πράκτορας έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από τα ποσά που είναι προς πληρωμή προς τον Εντολέα,
σύμφωνα με τη ρήτρα 9.4, όλα τα τέλη μετατροπής ή/και τα τέλη τραπεζικής μεταφοράς με τα οποία
επιβαρύνεται.

12. ΦΠΑ
Ο Πράκτορας έχει δικαίωμα, όπου ισχύει, να προσθέτει ΦΠΑ στην Προμήθειά του, υπό την προϋπόθεση ότι
εκδίδεται κατάλληλο τιμολόγιο με ΦΠΑ που δίδεται στον Εντολέα ή άλλη παρόμοια διαδικασία, όπως
μπορεί να έχει συμφωνηθεί με τον Εντολέα και προβλέπεται.

13. Τερματισμός
13.1.

Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ αορίστως, αλλά μπορεί να τερματιστεί:
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, με την επιφύλαξη της ρήτρας 13.1.2 εάν το έτερο
συμβαλλόμενο μέρος υποπέσει σε σοβαρή ή διαρκή παραβίαση των υποχρεώσεών του, δυνάμει
της παρούσας Συμφωνίας και δεν μπορέσει να αποκαταστήσει αυτήν την παραβίαση εντός
δεκατεσσάρων (14) (ή και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως έχει συμφωνηθεί) ημερών από
την στιγμή που έλαβε την προειδοποίηση από το μη παραβιάζον συμβαλλόμενο μέρος, ή
13.1.2. αμέσως από το μη παραβιάζον συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει γραπτή προειδοποίηση σε
περίπτωση που το παραβιάζων συμβαλλόμενο μέρος έχει διαπράξει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε
οριστική/οριστικές σημαντική/σημαντικές παραβίαση/παραβιάσεις της παρούσας Συμφωνίας ή
οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε παραβίαση/παραβιάσεις που κατά την εύλογη γνώμη του μη
παραβιάζοντος συμβαλλόμενου μέρους πραγματικά ή δυνητικά, βλάπτουν σημαντικά τη θέση
του μη παραβιάζοντος συμβαλλόμενου μέρους από οποιαδήποτε άποψη ή παρόμοια φύση σε
οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε παραβίαση/παραβιάσεις τις οποίες το μη παραβιάζον
συμβαλλόμενο μέρος έχει πρωτύτερα ειδοποιήσει το παραβιάζον συμβαλλόμενο μέρος, ή
13.1.3. από τον Πράκτορα δίδοντας στον Εντολέα γραπτή προειδοποίηση για τον τερματισμό
τουλάχιστον 28 ημέρες νωρίτερα, ή
13.1.4. από τον Εντολέα δίδοντας στον Πράκτορα γραπτή προειδοποίηση για τον τερματισμό
τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα.
13.1.1.

14. Συνέπειες Τερματισμού
14.1.

Σε περίπτωση τερματισμού, ο Πράκτορας μπορεί, κατά την προαίρεσή του, να επιλέξει αμέσως να
παραχωρήσει στον Εντολέα τη διαδικασία των υπαρχουσών Κρατήσεων που έλαβε εκ μέρους του
Εντολέα, μαζί με το όνομα, τη διεύθυνση και στα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Βασικών Πελατών,
όλων των σχετικών εντύπων, επιστολών, εγγράφων, φυλλαδίων και άλλου διαφημιστικού υλικού της
Κράτησης. Ο Πράκτορας θα παρέχει αμέσως γραπτή προειδοποίηση στους πελάτες του και θα καταβάλλει
τυχόν ποσά που έχει παρακρατήσει εκ μέρους του Εντολέα προς τον Εντολέα. Ωστόσο, όπου ο
τερματισμός επηρεάζεται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δυνάμει της ρήτρας 13.1.3, ο Πράκτορας
μπορεί, κατά την προαίρεσή του, να επιλέξει να συνεχίσει να διαχειρίζεται Κρατήσεις που έχει λάβει εκ
μέρους του Εντολέα, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού, μέχρι και την
ολοκλήρωση των εν λόγω Καταλυμάτων.

14.2.

Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα κανενός συμβαλλόμενου μέρους
που υπάρχουν πριν από την ημερομηνία ισχύος του τερματισμού, εξαιρουμένου του ποσού της πληρωτέας
προμήθειας προς τον Πράκτορα, για τις Κρατήσεις που έχει δώσει στον Εντολέα. Το πλήρες ποσό της
προμήθειας δεν θα είναι πληρωτέο αναφορικά με τέτοιες Κρατήσεις και θα υπόκειται σε διαπραγμάτευση.

14.3.

Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας σε οποιαδήποτε βάση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επηρεάζει
τις ρήτρες 1 (Αποζημίωση), 9 (Πληρωμές που λαμβάνονται από τον Πράκτορα & Έμβασμα), 15 (Προστασία
Δεδομένων) και 16.7 (Εμπιστευτικότητα) που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

15. Προστασία Δεδομένων
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15.1.

Σε αυτήν τη ρήτρα, οι παρακάτω λέξεις έχουν τις εξής ερμηνείες:
(1) Συμφωνηθέντες Σκοποί:
1. Για τον Πράκτορα να είναι σε θέση να πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται την Κράτηση του
Πελάτη,
2. Για τον Εντολέα να τηρεί τις υποχρεώσεις της σύμβασής του με τον Πελάτη σχετικά με την παροχή
προς τον Πελάτη του Καταλύματος για το οποίο έχει κάνει κράτηση,
3. Για κάθε συμβαλλόμενο μέρος να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του προς τον
Πελάτη,
4. Για κάθε συμβαλλόμενο μέρος να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις του προς το άλλο μέρος, δυνάμει
αυτής της Συμφωνίας,
5. Όλες οι σχετιζόμενες διοικητικές, εμπορικές, λογιστικές και νομικές απαιτήσεις.
(2)
Ελεγκτής, ελεγκτής δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων,
υποκείμενο των δεδομένων, προσωπικά δεδομένα, επεξεργασία και κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα: όπως ορίζονται στη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων που ισχύει το
δεδομένο χρονικό διάστημα.
(3)
Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων: όλες οι εφαρμοστέες κατά καιρούς νομοθεσίες
προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ) 2016/679,
όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων, Ιδιωτικότητας και
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τροποποιήσεις, κ.λπ.) (Έξοδος από ΕΕ) του 2019 (SI 2019/419) (ο
«ΓΚΠΔ του ΗΒ»), τυχόν άλλη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που σχετίζεται με τα
προσωπικά δεδομένα και όλων των υπόλοιπων νομοθεσιών και κανονιστικών διατάξεων που
ισχύουν κατά καιρούς και που εφαρμόζονται για το συμβαλλόμενο μέρος που σχετίζονται με τη
χρήση των Προσωπικών Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της
ιδιωτικότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), και οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες
πρακτικής που εκδίδει η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων ή η εποπτική αρχή και που
εφαρμόζονται για το συμβαλλόμενο μέρος.
(4)
Επιτρεπόμενοι Παραλήπτες: Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας, οι υπάλληλοι κάθε
συμβαλλόμενου μέρους, τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην τήρηση των υποχρεώσεων, σε
συνάρτηση με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών του Καταλύματος,
ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να έχουν έδρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου).
(5)
Κοινά Προσωπικά Δεδομένα: τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών, δυνάμει της ρήτρας 15.1 της παρούσας Συμφωνίας. Τα Κοινά Προσωπικά
Δεδομένα θα περιορίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες των πληροφοριών που σχετίζονται με τις
ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων:
Πελάτες:
Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και τυχόν
άλλα στοιχεία επικοινωνίας,
Διατροφικές απαιτήσεις (που μπορεί να αποκαλύπτουν θρησκευτικές πεποιθήσεις),
Απαιτήσεις σχετικές με την υγεία/ιατρικές καταστάσεις/ζητήματα κινητικότητας,
Στοιχεία διαβατηρίου.

15.2.

Κοινά Προσωπικά Δεδομένα. Αυτή η ρήτρα θεσπίζει το πλαίσιο για την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως ελεγκτές δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι το ένα
συμβαλλόμενο μέρος (ο Υπεύθυνος Αποκάλυψης Δεδομένων) θα κοινοποιεί τακτικά στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος (ο Παραλήπτης Δεδομένων) Κοινά Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από το μέρος που Κοινοποιεί
τα Δεδομένα για τους Συμφωνηθέντες Σκοπούς.

15.3.

Συνέπεια μη συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα
συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον ελεγκτή, δυνάμει της Νομοθεσίας
Προστασίας Δεδομένων, και οποιαδήποτε σημαντική παραβίαση της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων από
το ένα συμβαλλόμενο μέρος, εάν δεν υπάρξει επανόρθωση εντός 30 ημερών από τη γραπτή προειδοποίηση του
άλλου συμβαλλόμενου μέρους, θα παρέχει έρεισμα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος να τερματίσει την παρούσα
Συμφωνία με άμεση ισχύ.

15.4.

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφορικά με την κοινοποίηση δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος:
(1)
διασφαλίζει ότι έχει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις και συγκαταθέσεις για να επιτρέπει τη
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(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

15.5.

νόμιμη μεταφορά των Κοινών Προσωπικών Δεδομένων στους Επιτρεπόμενους Παραλήπτες για
τους Συμφωνηθέντες Σκοπούς,
παρέχει πλήρη πληροφόρηση σε οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων, του οποίου τα προσωπικά
δεδομένα μπορεί είναι υπό επεξεργασία, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας για τον σκοπό αυτής
της επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει την προειδοποίηση ότι με τον τερματισμό της παρούσας
Συμφωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς μπορούν να διατηρηθούν,
αναλόγως την περίπτωση, ή να μεταφερθούν σε έναν ή περισσότερους Επιτρεπόμενους
Παραλήπτες, τους διαδόχους τους και τους εκδοχείς τους,
επεξεργάζεται τα Κοινά Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους Συμφωνημένους Σκοπούς,
δεν αποκαλύπτει ή δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα Κοινά Προσωπικά Δεδομένα σε κανέναν
πέραν των Επιτρεπόμενων Παραληπτών,
διασφαλίζει ότι όλοι οι Επιτρεπόμενοι Παραλήπτες υπόκεινται σε έγγραφες συμβατικές
υποχρεώσεις αναφορικά με τα Κοινά Προσωπικά Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων
υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας) που δεν είναι λιγότερο επαχθείς από αυτές που επιβάλλονται
από την παρούσα Συμφωνία,
διασφαλίζει ότι έχει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ελεγμένα και εγκεκριμένα
από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και έναντι τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, ή ζημιάς
στα προσωπικά δεδομένα.
δεν μεταφέρει κανένα προσωπικό δεδομένο που έχει λάβει από τον Υπεύθυνο Αποκάλυψης
Δεδομένων εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από τον εκχωρητή:
1.
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Άρθρου 26 του ΓΚΠΔ του Ηνωμένου (σε περίπτωση
που το τρίτο μέρος δεν είναι κοινός ελεγκτής) ή του Άρθρου 28 του ΓΚΠΔ (σε περίπτωση
που το τρίτο μέρος είναι επεξεργαστής δεδομένων),
2.
διασφαλίζει ότι (i) η μεταφορά σε μια χώρα είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να παρέχει επαρκή προστασία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 45 του ΓΚΠΔ του
Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) ότι υπάρχουν κατάλληλα μέτρα προστασίας, δυνάμει του
Άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, ή (iii) ότι προβλέπεται μία από τις παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες
περιπτώσεις στο Άρθρο 49 του ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μεταφορά.

Αμοιβαία Συνδρομή. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα βοηθάει το άλλο στη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες
απαιτήσεις της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων. Συγκεκριμένα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος:
(1)
θα διαβουλεύεται με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με προειδοποιήσεις που δίδονται σε
υποκείμενα των δεδομένων, σχετικά με τα Κοινά Προσωπικά Δεδομένα,
(2)
θα ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την παραλαβή οποιουδήποτε αιτήματος
πρόσβασης των υποκειμένων σε δεδομένα,
(3)
θα παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος εύλογη βοήθεια για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε
αίτημα πρόσβασης των υποκειμένων σε δεδομένα,
(4)
δεν θα αποκαλύπτει ή δεν θα δίνει οποιαδήποτε Κοινά Προσωπικά Δεδομένα σε απάντηση σε
αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα υποκειμένων, χωρίς πρώτα να διαβουλευτεί με το άλλο
συμβαλλόμενο μέρος, όποτε είναι δυνατόν,
(5)
θα βοηθάει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και σε βάρος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, κατά
την ανταπόκριση σε οποιοδήποτε αίτημα από υποκείμενο δεδομένων και στη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του, δυνάμει της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων,
αναφορικά με θέματα ασφάλειας, προειδοποιήσεις παραβίασης, εκτιμήσεις αντικτύπου και
διαβουλεύσεις με εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές,
(6)
θα προειδοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για
οποιαδήποτε παραβίαση της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων,
(7)
υπό την γραπτή οδηγία του Υπεύθυνου Αποκάλυψης Δεδομένων, θα διαγράφει ή θα επιστρέφει
Κοινά Προσωπικά Δεδομένα και αντίγραφα αυτών στον Υπεύθυνο Αποκάλυψης Δεδομένων με
τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου να αποθηκεύει τα
προσωπικά δεδομένα,
(8)
θα χρησιμοποιεί συμβατή τεχνολογία για την επεξεργασία των Κοινών Προσωπικών Δεδομένων
για να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει έλλειψη ακρίβειας ως αποτέλεσμα των μεταφορών
προσωπικών δεδομένων,
(9)
θα τηρεί πλήρη και ακριβή αρχεία και πληροφορίες για να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με
αυτήν τη ρήτρα 15 και θα επιτρέπει ελέγχους από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή από διορισμένο
ελεγκτή του έτερου συμβαλλόμενου μέρους, και
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(10)

θα παρέχει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον ενός υπαλλήλου
ως σημείο επαφής και υπεύθυνου για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τη Νομοθεσία περί
Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της κοινής εκπαίδευσης του σχετικού
προσωπικού, των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περίπτωση παραβίασης αναφορικά με την
ασφάλεια δεδομένων, και τον τακτικό έλεγχο της συμμόρφωσης των συμβαλλόμενων μερών με
τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

16. Γενικά
16.1.

Δικαιώματα Τρίτων. Κανένας όρος της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύει, δυνάμει του Νόμου περί
Συμβάσεων του 1999 του Ηνωμένου Βασιλείου (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) από τρίτο μέρος.

16.2.

Σημειώσεις. Οποιαδήποτε προειδοποίηση δίδεται σε συμβαλλόμενο μέρος ή σε σύνδεση με την παρούσα
Συμφωνία θα πρέπει να είναι γραπτή και θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μόνο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζονται στις Λεπτομέρειες της Σύμβασης.
Οποιαδήποτε προειδοποίηση θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, ή, εάν
αυτός ο χρόνος είναι εκτός των ωρών εργασίας στον τόπο παραλαβής, με την έλευση των ωρών εργασίας.
Σε αυτήν τη ρήτρα, ως εργάσιμες ώρες νοείται το διάστημα από τις 09:00 έως τις 17:00, Δευτέρα με
Παρασκευή σε ημέρα που δεν είναι δημόσια αργία, αναφορικά με τον τόπο παραλαβής.

16.3.

Διαφορές. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των όρων της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε άλλης
νομοθεσίας, κανονισμών, κανόνων, κωδίκων πρακτικής ή άλλων απαιτήσεων μέσω των οποίων ο
Εντολέας ή/και ο Πράκτορας δεσμεύεται λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, το τελευταίο θα
ισχύει στον βαθμό της διαφοράς και οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνεύονται αναλόγως.

16.4.

Εκχώρηση. Κανένα μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματά του ή τις
υποχρεώσεις του, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση του
άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

16.5.

Ολόκληρη Συμφωνία. Αυτή η Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του Εντολέα και του
Πράκτορα και τυχόν άλλοι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια επίδοσης, εγγυήσεις ή προγενέστερες
παρατηρήσεις (είτε γραπτές είτε προφορικές) δεν έχουν καμία ισχύ, εκτός εάν ενσωματώνονται ρητά στην
παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι δεν έχει προσχωρήσει στην εν λόγω
Συμφωνία χάρη σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή εκπροσώπηση από άλλα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν
αυτή η δήλωση ή η εκπροσώπηση έχει περιληφθεί στην παρούσα Συμφωνία. Τίποτα σε αυτήν την
Συμφωνία δεν περιορίζει ή δεν αποκλείει την ευθύνη κανενός συμβαλλόμενου μέρους περί απάτης ή
δόλιας ψευδούς δήλωσης.

16.6.

Αποζημίωση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης της παρούσας Συμφωνίας είναι ή
καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, διαγράφεται, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και
την εκτελεστότητα της υπόλοιπης παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος
διάταξης της παρούσας Συμφωνίας διαγραφεί, δυνάμει αυτής της ρήτρας 16.6, τα συμβαλλόμενα μέρη
διαπραγματεύονται καλή τη πίστει για να συμφωνήσουν σχετικά με τη διάταξη αντικατάστασης που, στον
μέγιστο δυνατό βαθμό, επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο εμπορικό αποτέλεσμα της αρχικής διάταξης.

16.7.

Εμπιστευτικότητα. Εκτός από το γεγονός ότι ο Πράκτορας είναι ο διορισμένος πράκτορας του Εντολέα
για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν δημοσιοποιεί
ή δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των όρων της παρούσας Συμφωνίας σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς τη
γραπτή συγκατάθεση του άλλου, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή για τους σκοπούς
συμμόρφωσης των απαιτήσεων οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα ή λογιστικής πληροφόρησης ή
φορολογικούς σκοπούς ή για τους σκοπούς αναζήτησης νομικών συμβουλών.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται στο άλλο ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και
μετέπειτα, θα διατηρεί το απόρρητο των πληροφοριών και δεν θα αποκαλύπτει, χωρίς την εκ των
προτέρων γραπτή συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (εκτός από τους νομικούς συμβούλους
και επαγγελματίες) τυχόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έμαθε από το λαμβάνον μέρος ή αποκάλυψε
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στο λαμβάνον μέρος, από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με, ή αλλιώς, αναφορικά με την
παρούσα Συμφωνία.
Οι υποχρεώσεις της εμπιστευτικότητας σε αυτήν τη ρήτρα 16.7 δεν επεκτείνονται σε τυχόν πληροφορίες
ή ζητήματα που οποιοδήποτε μέρος μπορεί να δείξει:
16.7.1.
16.7.2.
16.7.3.
16.7.4.

ότι συμμετέχει, ή έχει γίνει μέρος, του δημόσιου τομέα, εκτός από το αποτέλεσμα της παραβίασης
των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας,
ότι ήταν στα γραπτά αρχεία του πριν από την Ημερομηνία Έναρξης,
αποκαλύφθηκε ανεξάρτητα σε αυτό από ένα τρίτο μέρος που δικαιούται να αποκαλύψει το ίδιο,
ή
ότι απαιτείται να αποκαλύψει, δυνάμει οποιοδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή οποιασδήποτε
κανονιστικής αρχής, ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως ή κυβερνητικού φορέα ή άλλης αρμόδιας
δικαστικής αρχής.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων ή ένδικων βοηθημάτων του μέρους που αποκαλύπτει, το
λαμβάνον μέρος αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι ζημίες μπορεί να μην είναι επαρκές ένδικο βοήθημα για
τυχόν παραβίαση των διατάξεων της Συμφωνίας και ότι το μέρος που αποκαλύπτει ενδέχεται να
δικαιούται να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα για παράληψη, ειδική επίδοση και άλλα ισοδύναμα μέτρα
από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για τυχόν επαπειλούμενη ή πραγματική παραβίαση
οποιασδήποτε τέτοιας διάταξης από το λαμβάνον μέρος, και δεν απαιτείται καμία απόδειξη για ειδικές
ζημίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, δυνάμει αυτής της Συμφωνίας.
16.8.

Αποποίηση. Καμία παραίτηση από καμία παραβίαση δεν θα είναι παραίτηση από τυχόν συνεπακόλουθη
παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Τυχόν αδυναμία εκτέλεσης ή συμφωνία περί μη εκτέλεσης
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, δυνάμει αυτής της Συμφωνίας, δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματα του
συμβαλλόμενου μέρους που δεν φέρει ευθύνη σε καμία μεταγενέστερη περίσταση.

16.9.

Εφαρµοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Η παρούσα Συμφωνία και τυχόν διαφορές ή αξιώσεων
(συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή συνδέονται με
αυτήν ή το θέμα του αντικειμένου της ή τη δημιουργία της, θα διέπονται από, και θα ερμηνεύονται
σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί αμετάκλητα ότι
τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν
διαφορών ή αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν
από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία ή το αντικείμενό της ή τη δημιουργία της, εκτός από
περιπτώσεις όπου ασκούνται αγωγές εναντίον του Εντολέα από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, σχετικά
με οποιοδήποτε Κατάλυμα πωλείται στον Πράκτορα. Σε αυτήν την περίπτωση ο Εντολέας δικαιούται να
καταστήσει τον Πράκτορα συμβαλλόμενο μέρος για αυτές τις διαδικασίες, όπου ισχύει.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - Νομίσματα για Τιμές και για Πληρωμή.
Η Real Lesvos αναμένει να λάβει βρετανική λίρα (£) από πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν τρεις
κύριοι μέθοδοι για το τροπο με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε τις τιμές και να λαμβάνετε πληρωμή :
1)

Ορίζετε τις τιμές σας για την Real Lesvos και λαμβάνετε πληρωμές σε Βρετανική Λίρα (£) μόλις
ολοκληρωθεί η διαμονή των πελατών. Σε αυτήν την περίπτωση, επιπλέον χρεώσεις (Τέλος Μετατροπών
Πριμοδοτησεων) δεν ισχύουν. Η ρήτρα 9 εφαρμόζεται σχετικά με πληρωμές από την Real Lesvos προς
εσάς.

2) Ορίζετε τις τιμές σας σε Ευρώ (€) για την Real Lesvos, αυτή η τιμή μετατρέπεται στη στιγμή κράτησης
σε Βρετανική Λίρα (£). Η Real Lesvos λαμβάνει την πληρωμή από τον πελάτη. Εσείς θα λαμβάνετε
πληρωμή σε Ευρώ (€) μόλις ολοκληρωθεί η διαμονή των πελατών, σχετικά με την τρέχουσα ισοτιμία υπάρχει περίπτωση ότι θα πληρωθείτε πιο πολύ η πιο λίγο σε Ευρώ (€) από την αρχική τιμή που έχετε
ορίσει δε Ευρώ (€) - με δική σας ευθύνη. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την ανταλλαγή θα τα
επωμιστειτε εσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επιβάλλονται επιπλέον χρεώσεις (Τέλος Μετατροπών
Πριμοδοτησεων). Η ρήτρα 9 εφαρμόζεται σχετικά με τις πληρωμές από την Real Lesvos προς εσάς.
3) Ίδια με την επιλογή 2) - Ωστόσο, η Real Lesvos εγγυάται να σας πληρώσει την τιμή που ορίσατε
αρχικά σε Ευρώ (€), μόλις ολοκληρωθεί η διαμονή του Πελάτη. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, τα
έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την ανταλλαγή θα μεταφερθούν στην Real Lesvos, στο οποίο υπάρχει
ένα πρόσθετο τέλος που καταβάλλεται από εσάς - το Τέλος Μετατροπών Πριμοδοτησεων. Η ρήτρα 10
εφαρμόζεται σχετικά με τις πληρωμές από την Real Lesvos προς εσάς.
Ζητήστε μας εάν θέλετε να ορίσετε τις τιμές σας ή να λάβετε πληρωμές σε νομίσματα εκτός από τα
προαναφερόμενα, ή με διαφορετικό τροπο.
Θα συμφωνήσουμε εγγράφως για την μέθοδο και το νόμισμα που θα χρησιμοποιήσουμε, και αν το Τέλος
Μετατροπών Πριμοδοτησεων θα εφαρμοστεί.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - Αίτηση Περιγραφή Ιδιοκτησίας (Βίλα, Ξενοδοχείο ή Διαμέρισμα)
Για Ξενοδοχεία, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε μια αίτηση για κάθε κατηγορία δωματίου.
Είδος Ιδιοκτησίας:

[Βίλα] ή [Διαμέρισμα]

Ελάχιστη διαμονή
(διανυκτερεύσεις) :
Αριθμός Δωματίων :
Συνολική Χωρητικότητα
Κρεβατιών- Κλινων:
Μέγιστος
Επιτρεπόμενος Αριθμός
Πελατών:
Πολιτική για τα
Κατοικίδια Ζώα :
Πολιτική Καπνίσματος:
Αριθμός Κουζίνών :
Αριθμος Χώρων
Υποδοχής :
Αριθμος Μπανιών :
Αριθμός Τουαλετών :
Αριθμός Μπανιέρων :
Αριθμός Ντουζ :
Πισίνα :
Διαστάσεις Πισίνας :
Κοινόχρηστη Πισίνα ή
για την Αποκλειστική
Χρήση του Πελάτη:
Κλιματισμός (σε όλα τα
δωμάτια / μερικώς
(προσδιορίστε ποια
δωμάτια) / κανένα) :
Θέα Θάλασσα :
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Αριθμός Μπαλκονιών :
Εμβαδόν Μπαλκονιού 1:
Εμβαδόν Μπαλκονιού 2:
Δωρεάν Wifi :
Αριθμός Ορόφων :
Εμβαδόν Ορόφου (1ος
Όροφος) :
Εμβαδόν Ορόφου (2ος
Όροφος) :
Εμβαδόν Ορόφου (3ος
Όροφος) :
Εμβαδόν Ορόφου (4ος
Όροφος) :
Αριθμός Συσκευών
Κουζίνας που παρέχετε
:
Ύπαρξη πρόσβασης για
αναπηρικά αμαξίδια :
Κήποι διαθέσιμοι για
χρήση από τους
πελάτες (προσεγγιστικό
εμβαδόν) :
Κοινόχρηστοι κήποι ή
κήποι για αποκλειστική
χρήση από τους
πελάτες :
Ασφαλές
Χρηματοκιβώτιο για
Τιμαλφή :
Τηλέφωνα για χρήση
από τους πελάτες :
Πετσέτες για χρήση από
τους πελάτες :
Πετσέτες παραλίας για
χρήση από τους
πελάτες :

Solves Travel Ltd

Σελίδα 22 από 23

Συχνότητα Καθαρισμού:
Η Υπηρεσία καθαρισμού
περιλαμβάνει:
Υπηρεσία δωματίου ή
γεύματα που
παρέχονται στην τιμή
κράτησης
(προσδιορίστε):
Μίνι Μπαρ :
Ρεσεψιόν :
Άλλες Υπηρεσίες που
παρέχονται στην τιμή
κράτησης :
Υπηρεσίες που
προσφέρονται με
επιπλέον κόστος :
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