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Ειδική προσφορά για ελέγχους που
προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια
του χειμώνα
Εκπτώσεις στις συνδρομές και δωρεάν Gold Pack για ελέγχους που λαμβάνουν
χώρα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου 2022
Λόγω της παράτασης πιστοποίησης που προσφέραμε κατά τη διάρκεια κορύφωσης της πανδημίας της COVID-19,
διαχειριζόμαστε τώρα έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τον Νοέμβριος του
2022. Ως αποτέλεσμα, η διαθεσιμότητα των ελεγκτών μας είναι αρκετά περιορισμένη και για το λόγο αυτό προσφέρουμε
κίνητρα στους παρόχους φιλοξενίας που πρέπει να ελεγχθούν πριν από τις 31ης Οκτώβριος 2022 να επιλέξουν την περίοδο
εκτός αιχμής.
Πόσο είναι η έκπτωση;
Εάν η συνδρομή σας πρόκειται να ανανεωθεί, θα λάβετε έκπτωση στο κόστος ανανέωσης με βάση το μέγεθος του καταλύματός
σας.
Εφόσον έχετε ήδη πληρώσει το τέλος ανανέωσης, θα λάβετε αντί της έκπτωσης μια δωρεάν παράταση συνδρομής 2 μηνών.
Και στις δύο περιπτώσεις, το Travelife Gold Pack αξίας 55€ θα προσφερθεί δωρεάν στα καταλύματα που υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να το πληρώσουν επιπλέον.
Εάν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθείτε κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η ανωτέρω προσφορά, αλλά επίκειται η ανανέωση
της συνδρομής σας, εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε τη βασική έκπτωση ανάκαμψης από την COVID19 που αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
Μέγιστη
δυναμικότητα

Κανονική συνδρομή

Βασική έκπτωση
ανανέωσης λόγω
COVID-19

Έκπτωση ελέγχου
εκτός περιόδου
αιχμής*

Συνολική
έκπτωση

Mirco

€640

€120

€50

€170

€860

€170

€75

€245

€1,490

€250

€100

€350

€2,150

€350

€120

€470

(1 έως 30 επισκέπτες)

Small
(31 έως 160 επισκέπτες)

Medium & Large
(161 έως 1.000
επισκέπτες)

Mega
(1.000+ επισκέπτες)

*Εάν έχετε ήδη πληρώσει το τέλος ανανέωσης, θα λάβετε αντί της έκπτωσης μια δωρεάν παράταση συνδρομής 2 μηνών.

Ποιος δικαιούται αυτές τις εκπτώσεις;
Κάθε κατάλυμα που πρόκειται να ελεγχθεί πριν από τις 31ης Οκτώβριος 2022.
Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτήν την προσφορά;
Μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης διεξαγωγής του ελέγχου, φροντίζοντας να
ζητήσετε ημερομηνίες μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου 2022.
Μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των
ελέγχων που πραγματοποιούνται εν καιρώ πανδημίας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Τα καταλύματα πρέπει να έχουν καταληκτική προθεσμία ελέγχου έως τις 31ης Οκτώβριος 2022. Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο εάν η ημερομηνία του ελέγχου
σας επιβεβαιωθεί το αργότερο έως τις 31ης Ιουλίου 2022. Αυτή η προσφορά δεν είναι έγκυρη στην περίπτωση που επιβεβαιώσετε αρχικά έναν έλεγχο μεταξύ
1ης Δεκεμβρίου και 28ης Φεβρουαρίου 2022 και στη συνέχεια τον αναβάλλετε για άλλη ημερομηνία που δεν εμπίπτει στις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Η
αξία του Gold Pack δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλη έκπτωση ή επέκταση.

