
Οδηγός εγκατάστασης της δωρεάν εφαρμογής 
DragonPass για πρόσβαση σε αίθουσες αναμονής διακριτών 

επιβατών (Airport VIP Lounges)

Η δωρεάν συνδρομή σας στην Dragonpass, προσφέρει σε εσάς και στους συνταξιδιώτες
σας απεριόριστες* επισκέψεις σε περισσότερες από 1200 αίθουσες αναμονής
διακριτών επιβατών σε αεροδρόμια ανά τον κόσμο, καθώς και άλλα ουσιαστικά
προνόμια!

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε τον οδηγό λήψης και εγκατάστασης της δωρεάν
εφαρμογής DragonPass στην κινητή σας συσκευή.

*Σημαντικές πληροφορίες:
(1) Με τη χρήση του λογαριασμού σας στην DragonPass, συγκατατίθεστε με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της DragonPass, όπως αυτοί 

ενδέχεται να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.dragonpass.com

(2) Η πρόσβαση στις αίθουσες αναμονής διακριτών επιβατών υπόκειται στην καταβολή τέλους πρόσβασης το οποίο επωμίζεται αποκλειστικά 
ο κάτοχος της κάρτας ή/και τα πρόσωπα που τον συνοδεύουν. Η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για την καταβολή του εν λόγω 
τέλους εκ μέρους του πελάτη της. 

(3) Η δωρεάν συνδρομή στην Dragonpass προσφέρεται μόνο στους κατόχους καρτών Mastercard Debit Platinum της cdbbank. 

http://www.dragonpass.com/


Ανοίξτε την εφαρμογή –
πατήστε Activate 

Membership για να 
εκκινήσετε τη διαδικασία

Καταχωρείστε το 
membership number και το

activation code τα οποία σας 
έχουν δοθεί από την Τράπεζα 

και πατήστε Activate

Συμπληρώστε τη διεύθυνση
email σας και πατήστε Next

Συμπληρώστε με λατινικούς 
χαρακτήρες το Όνομα και το 

Επίθετο σας, όπως 
εμφανίζονται στο διαβατήριο 

σας και πατήστε Next

Εικονίδιο εφαρμογής

Εγγραφή του πελάτη στην εφαρμογή (1/2)

Κατεβάστε την εφαρμογή DragonPass από το Google 
Play ή το App Store



Η  διαδικασία 
ενεργοποίησης της 
συνδρομής σας έχει 

ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Πατήστε Home

Εγγραφή του πελάτη στην εφαρμογή(2/2)

Δημιουργήστε τον κωδικό 
σας και πατήστε Next

Συμπληρώστε τα προσωπικά 
σας στοιχεία, και επιλέξτε το 

πεδίο Ι agree to the Terns 
and Conditions, Terms of Use 

και Privacy Policy, και 
πατήστε Next

Home Page

Συγχαρητήρια! Η συνδρομή σας στην Dragonpass έχει ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να ελέγξετε την
εφαρμογή για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες αίθουσες αναμονής διακριτών επιβατών, καθώς και
για τα άλλα μοναδικά προνόμια που προσφέρονται με τη συνδρομή σας.


