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Eκπτώσεις έως 50% στα διόδια της Νέας Οδού με
το Fast Pass. Πληροφορίες για την προσφορά
2021/11/26 15:48 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Με δυο νέα εκπτωτικά προγράμματα εμπλουτίζει η Νέα Οδός, τη συνδρομητική
γκάμα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass.
Από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, όλοι οι οδηγοί, θα έχουν στη διάθεσή τους, τα
προγράμματα Frequent All 2 και Frequent All 3 & 4 και θα μπορούν με την εγγραφή
τους, να απολαμβάνουν υψηλές εκπτώσεις στους σταθμούς διοδίων που λειτουργεί
και διαχειρίζεται η εταιρία.
Ειδικότερα, με το νέο πρόγραμμα το Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 2, όλοι οι
οδηγοί οχημάτων κατηγορίας 2 (Ι.Χ επιβατικό), κερδίζουν έως και 50% έκπτωση,
ανάλογα με τη μηναία συχνότητα των διελεύσεών τους.
Το ποσοστό της έκπτωσης αυξάνεται αναλογικά, όπως περιγράφεται στον παρακάτω
πίνακα:

Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων

Έκπτωση ανά Διέλευση

6-10

5,00%

11-20

10,00%

21-30

15,00%

31-40

20,00%

41-50

40,00%

51-60

50,00%

Επιπλέον και για τις ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών, η Νέα Οδός προχώρησε
στη δημιουργία του Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 3 & 4, (οχήματα κατηγορίας 3
και 4 όπως πχ λεωφορεία και φορτηγά), το οποίο και προσφέρει εκπτώσεις έως και
30%, ανάλογα με τη μηναία συχνότητα διελεύσεων. Οι κλιμακούμενες εκπτώσεις
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων

Έκπτωση ανά Διέλευση

6-10

7,00%

11-20

10,00%

21-30

15,00%

31-45

20,00%

46-60

30,00%

Αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα εκπτωτικά προγράμματα, είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα Fast Pass Νέα Οδός, καθώς και στην εφαρμογή MyOdos, ενώ στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, βρίσκεται και το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
Πελατών* στα τηλέφωνα:
(α) 22950 26900 (για τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. δηλαδή για το τμήμα της Αθηνών
Θεσσαλονίκης από Μεταμόρφωση Αττικής ως Σκάρφεια Φθιώτιδας) &
(β) 2641 306 306 (για τον Αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, από Αντίρριο έως Ιωάννινα).
*Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 με 20:00 και Κυριακή 10:00 με
18:00.

