Αποτελέσματα κλήρωσης παιχνιδιού “Letter to Santa” μέσω της εφαρμογής €πιστροφή app

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΔΩΡΑ

ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αεροπορικά εισιτήρια από το δίκτυο της AEGEAN & Olympic Air

ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αεροπορικά εισιτήρια από το δίκτυο της AEGEAN & Olympic Air

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΖΕΙΜΣ -ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΛΑΤ

Sony Playstation 4

ΤΣΕΡΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Apple iPad 9.7"

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δωροεπιταγή αξίας 100€ από τα Hondos Center

ΖΑΒΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Δωροεπιταγή αξίας 100€ από τα Hondos Center

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δωροεπιταγή αξίας 100€ από τα Hondos Center

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στην κλήρωση Xmas Promo μέσω της εφαρμογής €πιστροφή app
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»), με
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η
«Ενέργεια») με διενέργεια κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση αποκτούν αυτόματα οι πελάτες της Τράπεζας κάτοχοι
καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank
€πιστροφή (εφεξής η «Κάρτα» / οι «Κάρτες») και είναι χρήστες της εφαρμογής €πιστροφή app, οι οποίοι πληρούν
σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) έχουν ενημερωθεί από την Τράπεζα για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Κλήρωση μέσω push notification
στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet κατά το χρονικό διάστημα από 21/12/2018 έως και τις 06/01/2019 και έχουν
επιλέξει ένα από τα δώρα της Ενέργειας,
β) έχουν συνδέσει την Κάρτα τους στην εφαρμογή €πιστροφή app στο κινητό τους έως και τις 06/01/2019,
γ) διατηρούν σε ισχύ την Κάρτα τους κατά το χρονικό διάστημα από 21/12/2018 έως και 06/01/2019 και δεν έχουν
υποβάλει αίτηση διακοπής της ή δεν έχει αυτή για κάποιον λόγο ακυρωθεί και
δ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα έως και τις 06/01/2019 (εφεξής ο «Συμμετέχων» / οι
«Συμμετέχοντες» ή οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).
Ο κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στην κλήρωση μόνο μία (1) φορά.
2. Δώρα: Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν ένα (1) από τα κατωτέρω:
i.

ένα (1) από τα δύο (2) διπλά αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από το δίκτυο της AEGEAN και της
Olympic Air για οποιονδήποτε προορισμό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τέσσερα (4) δηλαδή εισιτήρια
για κάθε έναν από τους δύο (2) τυχερούς (εφεξής τα «Εισιτήρια») ή

ii.

ένα (1) Sony Playstation 4 1 TB + FIFA 19 + 2nd Dualshock v2 Black ή

iii.

ένα (1) Apple iPad WiFi 6Gen 128GB Tablet 9.7" WiFi Silver ή

iv.

μία (1) από τις τρεις (3) δωροεπιταγές Hondos Cender αξίας εκατό ευρώ (€100) έκαστη, (εφεξής το

«Δώρο» / τα «Δώρα»).
Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
3. Άρνηση Συμμετοχής: Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην
Κλήρωση με σχετική δήλωσή τους προς την Τράπεζα (είτε στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, Τ.Κ.
17778 Ταύρος Αττικής, είτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210.95.55.000) το

αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την

ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης.
4. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16/01/2019, στα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στον
Ταύρο Αττικής, 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, στον 4ο όροφο.
5. Νικητές: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν επτά (7) τυχεροί, καθώς και επτά (7) αναπληρωματικοί αυτών, οι
οποίοι θα υπεισέλθουν, κατά τη σειρά κλήρωσής τους, στη θέση των τυχερών, εφόσον οι τελευταίοι δεν
αποδεχθούν το Δώρο ή δεν ανευρεθούν κατά τα οριζόμενα υπό 6 κατωτέρω.
6. Ενημέρωση Νικητών: Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα στον τηλεφωνικό αριθμό
που είναι καταχωρισμένος στο σύστημα της Τράπεζας μέχρι και τις 25/01/2019, προκειμένου να ενημερωθούν
σχετικά και να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι το Δώρο τους και, σε θετική περίπτωση, να πληροφορηθούν τη
διαδικασία παραλαβής του. Εάν ο τυχερός νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του μέχρι την ημερομηνία αυτή χάνει το δικαίωμά του και στη θέση του υπεισέρχεται
ο πρώτος, δεύτερος κ.οκ μέχρις εξαντλήσεως αυτών, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους, αναπληρωματικός, ο
οποίος θα ειδοποιηθεί και αυτός τηλεφωνικά από την Τράπεζα κατά τα ανωτέρω μέχρι και τις 31/01/2019. Αν και
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αυτός/αυτοί αρνηθούν την παραλαβή του Δώρου του/τους ή δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί

του/τους μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία, χάνει/χάνουν το δικαίωμά του/τους και σε περίπτωση εξάντλησής
του η Τράπεζα δύναται να διαθέσει τα αδιάθετα Δώρα κατά την ελεύθερη κρίση της.
7. Αποστολή Δώρων: Η αποστολή των Δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που
είναι καταχωρισμένη στο σύστημα της Τράπεζας, έως και τις 15/02/2019. Για τα αεροπορικά εισιτήρια θα
ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία απόδοσής τους μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα
πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα.
8. Ευθύνη Τράπεζας: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η
Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη
άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή τα στελέχη
ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα
υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα.
9. Όροι – Τροποποίηση: Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται
από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την Κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία αυτής, καθώς επίσης και να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους Συμμετοχής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής
ενημέρωσης των Συμμετεχόντων μέσω sms ή e-mail. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά
με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό
κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση έναντι της Τράπεζας.
10. Προβολή Νικητών: Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Τράπεζα προκειμένου η
τελευταία να κάνει χρήση του ονόματος τους για την προβολή της Κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της σε
οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς.
11. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω
οριζόμενα.
12. Ειδικοί Όροι για τα Εισιτήρια: Τα αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ πιστροφής από το δίκτυο της AEGEAN και της
Olympic Air, για οποιονδήποτε προορισμό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παρέχονται για τους νικητές για τον ίδιο
προορισμό με επιστροφή, σε θέση Economy και αφορούν στις διαδρομές που καλύπτει η AEGEAN ή η Οlympic Air
(point-to-point).
Τα εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης θέσης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν
σε ανοιχτή ημερομηνία (open).
Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο) συμπεριλαμβάνονται στην
προσφορά.
Τα ταξίδια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30/06/2019. Εξαιρούνται οι εξής περίοδοι: 01/07/18- 31/08/18,
26/10/18-29/10/18, 17/12/18-06/01/19, 08/03/19-12/03/19, 22/03/19-26/03/19, 30/04/19-02/05/19,
14/06/19-18/06/19.
Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας
θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.
Η κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την
επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.
Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει μετά την έκδοση των εισιτηρίων θα υπάρχει χρέωση επανέκδοσης είκοσι
(20) ευρώ ανά εισιτήριο.
Ρητά συμφωνείται ότι τα προσφερόμενα εισιτήρια δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα.
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Τα εισιτήρια αφορούν πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την AEGEAN ή την Olympic Air και δεν είναι δυνατή η

αλλαγή αεροπορικής εταιρίας.
Η ευθύνη του αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Για
τον τρόπο απόκτησής τους οι νικητές θα ενημερωθούν αναλυτικά από την Τράπεζα κατά την υπό 5. ανωτέρω
προβλεπόμενη τηλεφωνική επικοινωνία.
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