ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Με κάθε συναλλαγή σας με κάρτα Visa, 500€ μπορεί να γίνουν δικά σας»
1. Οργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας και Πρόσωπα που μπορούν να συμμετάσχουν
Στην Προωθητική Ενέργεια «Με κάθε συναλλαγή σας με κάρτα Visa, 500€ μπορεί να γίνουν δικά σας»
(η «Προωθητική Ενέργεια») την οποία διοργανώνει η «Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1
Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο («Visa»), με την υποστήριξη της διαφημιστικής
εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» με έδρα
στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Ελλάδα (η «Διαφημιστική Εταιρεία») δύνανται να
συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών Visa (η «Κάρτα Visa») που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη
με τη Visa τράπεζα στην Ελλάδα (η «Τράπεζα»), εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον αγορά
με Κάρτες Visa, είτε σε φυσικό είτε σε διαδικτυακό κατάστημα, από την 15.05.2022 έως την
30.06.2022 (η «Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας»).
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Οι κάτοχοι περισσότερων της μιας Καρτών
Visa μπορούν να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια με όλες τις κάρτες Visa για τις οποίες οι
παρόντες όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια ισχύουν. Εξαιρούνται ρητά από την
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια: α) Οι εργαζόμενοι της Visa και της Διαφημιστικής Εταιρείας
(συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους και των συγγενών τους ως β’ βαθμού) και β) οι κάτοχοι
οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στις Τράπεζες ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην Προωθητική Ενέργεια.
2. Μηχανισμός της Προωθητικής Ενέργειας
Οποιοσδήποτε κάτοχος Καρτών Visa πραγματοποιήσει μια τουλάχιστον αγορά με αυτήν είτε σε
φυσικό είτε σε διαδικτυακό κατάστημα, εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, θα
συμμετέχει στην κλήρωση για να κερδίσει επιβράβευση με πίστωση ποσού εκατό (100) ευρώ ή
πεντακόσια (500) ευρώ στην Κάρτα Visa του.
Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού αγοράς για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. Ειδικότερα, κάθε
αγορά με Κάρτες Visa εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας θα λαμβάνει από μια (1)
συμμετοχή στην κλήρωση.
Πληρωμές που διενεργούνται σε εμπορικά σημεία εκτός της ελληνικής επικράτειας, συναλλαγές
μέσω ΑΤΜ ή σε υποκαταστήματα/ κεντρικά καταστήματα Τραπεζών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
καταβολές δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα που πραγματοποιεί
αγορά σε διαδικτυακό (online) κατάστημα, είναι να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά
μέσα.
Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την ελεύθερη
κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους και τις Προϋποθέσεις
Συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας.

3. Ανάδειξη των Νικητών- Επιβράβευση
Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα λάβει χώρα στις
15/07/2022 μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών. Χίλιοι διακόσιοι πέντε (1205) νικητές της
Προωθητικής Ενέργειας θα λάβουν επιβράβευση εκατό ευρώ (100€) στην Κάρτα Visa τους και εκατό

(100) νικητές θα λάβουν πεντακόσια ευρώ (500€) επιβράβευση στην Kάρτα Visa τους. Η κλήρωση θα
διενεργηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη
παρέμβαση, στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας (Δήμος Χαλανδρίου, οδός Τζαβέλλα, αρ. 1-3).
Ο κατάλογος με τις συμμετοχές/συναλλαγές που κέρδισαν στην κλήρωση θα είναι διαθέσιμος στα
γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας.
Οι νικητές θα λάβουν το ποσό της επιβράβευσης με πίστωση στην Κάρτα Visa με την οποία
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή ή στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με την κάρτα Visa
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, ενώ θα εμφανίζεται στην κίνηση της Κάρτας Visa με την ένδειξη
“Visa Gift_More on visa.gr”.
4. Προσωπικά Δεδομένα
Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των συναλλαγών που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια
και της παροχής της επιβράβευσης, η Visa θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στα
ηλεκτρονικά της συστήματα. Οι Τράπεζες που εξέδωσαν τις Κάρτες Visa δεν θα παράσχουν στη Visa
επιπρόσθετα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Η Visa δεν θα
ευθύνεται για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
από την αντίστοιχη Τράπεζα (Υπεύθυνη Επεξεργασίας). Πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί κάθε Τράπεζα μπορεί να λάβει κάθε συμμετέχων από την
αντίστοιχη Τράπεζα.
5. Αποκλεισμός Ευθύνης της Visa
H Visa δεν θα ευθύνεται (στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία):
i) Για τυχόν απώλεια ή ζημία των συμμετεχόντων που σχετίζεται με την διοργάνωση ή τη διεξαγωγή
της Προωθητικής Ενέργειας ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Προωθητική
Ενέργεια ή αν τροποποιηθούν οι Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.
ii) Για τυχόν καθυστέρηση στην απόδοση του ποσού επιβράβευσης οφειλόμενη σε τεχνικά σφάλματα
ή για καθυστέρηση στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από την αντίστοιχη Τράπεζα.
iii) Για τυχόν αδυναμία πραγματοποίησης της διαδικτυακής αγοράς με Κάρτα Visa ή για τυχόν τεχνικά
προβλήματα κατά τη διαδικτυακή αγορά που οφείλονται σε δυσλειτουργία των διαδικτυακών
καταστημάτων (e-shops) ή των ηλεκτρονικών συστημάτων / ιστοσελίδων των Τραπεζών.
iv) Για λανθασμένη παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες κατά τη συναλλαγή (είτε γίνεται σε
φυσικό είτε σε διαδικτυακό κατάστημα).
v) Αν το συγκεκριμένο φυσικό κατάστημα που θα γίνει η αγορά δεν διαθέτει τερματικό εξοπλισμό
POS ή αν διαθέτει μεν αλλά δεν μπορεί να γίνει εκεί η πραγματοποίηση αγοράς με κάρτα Visa.
6. Τροποποιήσεις
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο:
https://www.visa.gr/
Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
(συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, της ημερομηνίας της
κλήρωσης, ή/ και εν γένει τον Μηχανισμό της Προωθητικής Ενέργειας) σε περίπτωση που αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης
των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο.

7. Αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής
Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων.
8. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.
Τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε
διαφορά τυχόν προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων.

