
Αγαπητέ μας ταξιδιώτη,

Η εταιρεία Pluton Travel & Tours θέλει να σας ευχαριστήσει 

για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε για την

οργάνωση του δικού σας ταξιδιού ή για οποιαδήποτε 

ταξιδιωτική υπηρεσία επιλέξατε. Στόχος της εταιρείας μας 

είναι να ανταμείβει τους πελάτες της στο έπακρο, γι’αυτό 

κκαι εμείς με τη σειρά μας, σας υποδεχόμαστε στην οικογένεια 

μας με την απόκτηση της Loyalty Pluton Travel Card.

Nicosia
40 Nikis Avenue, Office 42, 1086.
Tel.  +357 22 878799, Fax  +357 22 878087
Ph + 357 99624780

Larnaca
33 Artemidos Avenue, Metropolitan
House, Office 1, 6025.
Tel.  +357 24 821777, Fax  +357 24 821780

Σε συνεργασία με την 



• Γίνεστε Silver member εφόσον οι ταξιδιωτικές
υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από την εταιρεία
μας είναι μέχρι €5.000.
• Για κάθε αγορά υπηρεσιών αξίας €1.000, 
πιστώνουμε το λογαριασμό σας με €10.
• Για κάθε αγορά υπηρεσιών αξίας €200-€999,
ππιστώνουμε το λογαριασμό σας με €5.
• 3% έκπτωση σε όλα τα οργανωμένα μας ταξίδια
(εάν το ταξίδι της επιλογής σας έχει ήδη μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης, τότε αυτή θα επωφεληθείτε).
• Εάν οι αγορές σας ξεπεράσουν τις €5.000 στη
διάρκεια ενός έτους, γίνεστε Gold member και
επωφελείστε αυτόματα €15.
• • Εάν συστήσετε την εταιρεία μας σε συγγενείς/
φίλους σας έτσι ώστε να ταξιδέψουν μαζί μας,
επωφελείστε €50 με την αγορά της ταξιδιωτικής
υπηρεσίας.
• Συμμετοχή σε ένα από τα οκτώ ειδικά ταξίδια που
διοργανώνει η εταιρεία μας  κάθε χρόνο με αρχηγό
τον διευθυντή κ. Αντωνίου Αντώνη και με 8% έκπτωση.

• Γίνεστε Gold member εφόσον οι ταξιδιωτικές
υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από την εταιρεία
μας είναι άνω των €5.000 και μέχρι €15.000.
• Για κάθε αγορά υπηρεσιών αξίας €1.000, 
πιστώνουμε το λογαριασμό σας με €15 σε επόμενο ταξίδι σας 
• ή Επωφελείστε 5% έκπτωση σε οργανωμένα ταξίδια που 
εείναι αχηγός ο κ. Αντώνης Αντωνίου 
*Εάν το ταξίδι της επιλογής σας έχει ήδη μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης, τότε αυτή θα επωφεληθείτε. 
• Εάν οι αγορές σας ξεπεράσουν τις €8.000 στη
διάρκεια ενός έτους, γίνεστε Platinum member και
επωφελείστε αυτόματα €25.
• Πρόσκληση στο χρονιαίο, καθιερωμένο εταιρικό
μμας party.
• Δωροκουπόνι αξίας €50 για να χαρίσετε σε
συγγενή/φίλο σας (ένα κάθε χρόνο).
• Εάν συστήσετε την εταιρεία μας σε συγγενείς/φίλους σας
έτσι ώστε να ταξιδέψουν μαζί μας,
επωφελείστε €50 με την αγορά της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
• Συμμετοχή σε ένα από τα οκτώ ειδικά ταξίδια που
δδιοργανώνει η εταιρεία μας  κάθε χρόνο με αρχηγό
τον διευθυντή κ. Αντωνίου Αντώνη και με 8% έκπτωση.
•  Απόκτηση πλαστικής κάρτας & δικαιώμα αταμοιβής απο 
την εταιρεία BeepXtra 

• Γίνεστε Platinum member εφόσον οι ταξιδιωτικές
υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από την εταιρεία
μας είναι άνω €15.000.
• Mπορείτε να γίνετε Platinum member ταξιδεύοντας
σε 3 μακρινούς προορισμούς με τη Pluton Travel & Tours
εντός 18 μηνών.
• • Mπορείτε να γίνετε Platinum member ταξιδεύοντας
σε 2 προορισμούς με τη Pluton Travel & Tours εντός
18 μηνών, εφόσον η συνολική αξία των υπηρεσιών
υπερβαίνει τις €15.000.
• Για κάθε αγορά υπηρεσιών αξίας €1.000, 
πιστώνουμε το λογαριασμό σας με €25. 

• 8% έκπτωση σε όλα τα οργανωμένα μας ταξίδια
(εάν το ταξίδι της επιλογής σας έχει ήδη μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης, τότε αυτή θα επωφεληθείτε).
• Εάν συστήσετε την εταιρεία μας σε συγγενείς/
φίλους σας έτσι ώστε να ταξιδέψουν μαζί μας,
επωφελείστε €80 με την αγορά της ταξιδιωτικής
υυπηρεσίας.
• Πρόσκληση στο χρονιαίο, καθιερωμένο εταιρικό
μας party.
• Δωροκουπόνι αξίας €50 και δωροκουπόνι €100 για
να χαρίσετε σε συγγενείς/φίλο σας (ένα κάθε χρόνο).
• Συμμετοχή σε ένα από τα οκτώ ειδικά ταξίδια που
διοργανώνει η εταιρεία μας  κάθε χρόνο με αρχηγό
ττον διευθυντή κ. Αντωνίου Αντώνη και με 12% έκπτωση.
•  Απόκτηση πλαστικής κάρτας & δικαιώμα αταμοιβής απο 
την εταιρεία BeepXtra 



Πως ενεργοποιήσω την Pluton Loyalty Card 
Μπαίνωντας στο beepxtra.com/en/signup, ή κατεβάζοντας την εφαρμογή BeepXtra Client App από το AppStore ή Play Store. 

Πατώντας πάνω στο register with Beep Card θα βάλετε τον αριθμό της κάρτας. Στην συνέχεια γράψτε τον τριψήφιο αριθμό που 

αναγράφεται στη πίσω πλευρά της κάρτας. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε  “submit form”. Στο email σας 

θα βρείτε ένα σύνδεσμο όπου θα πατήσετε “Activate Now”.

Πως δουλεύει η εφαρμογή BeepXtra στο κινητό 
Αφού Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή και κάνετε login in τότε στη αρχική σελίδα θα μπορείτε να δείτε τη κάρτα σας με τα προσωπικά 

σας στοιχεία καθώς επίσης πόσα χρήματα έχετε διαθέσιμα. Στην επιλογή καταστήματα μπορείτε να δείτε τον χάρτη με τα 

καταστήματα όπου δικαιούστε έκπτωση - επιστροφή χρημάτων με την Pluton Loyalty Card. Πατώντας την επιλογή εκπτώσεις θα 

δείτε τις καθημερινές εκπτώσεις που έχουν διάφορα καταστήματα.  Επίσης στη επιλογή συναλλαγές βλέπετε όλες τις πληρωμές 

που έχετε κάνει με την Pluton Loyalty Card. Μπορείτε να στείλετε χρήματα σε οποιονδήποτε άλλον δικαιούχο έχει την κάρτα 

με την επιλογή μεταφορές.

Πως χρησιμοποιώ την Pluton Loyalty Card
Η Η Pluton Loyalty Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συνεργαζόμενα καταστήματα που θα βρείτε στη εφαρμογή της BeepXtra. 

Χρησιμοποιώντας την κάρτα παίρνεται επιστροφή χρημάτων όπου μπορείτε να τα εξαργυρώσετε στις επόμενες σας αγορές. 

- Δηλώστε στον υπάλληλο του ταμείου ότι διαθέτετε την Pluton Loyalty Card και ότι θέλετε να την χρησιμοποιήσετε. - Ο υπάλληλος 

θα ζητήσει την κάρτα σας για να εισάγει τον αριθμό της κάρτας στο σύστημα του καταστήματος. - Αφού ολοκληρώσετε την αγορά 

σας και πληρώσετε τον υπάλληλο, η κάρτα σας θα πιστωθεί αυτόματα, δίνοντας σας πίσω επιστροφή χρημάτων από το συνολικό 

πποσό που πληρώσατε. Για παράδειγμα το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε δίνει 10% επιστροφή χρήματών με την κάρτα, 

τότε παίρνετε πίσω στην κάρτα σας 10% επιστροφή χρημάτων από το συνολικό ποσό κάθε αγοράς 

  
 
 

 

Ενεργοποίση Pluton Loyalty Card: 
* ισχύει για τους κατόχους της Gold & Platinum Card 


