ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «€ΠΙΣΤΡΟΦΗ THE GREEN CITY»
Στην ενότητα «Ανακυκλώνω & Κερδίζω» της εφαρμογής €πιστροφή app της Eurobank, μπορείτε
να μετατρέψετε σε ευρώ €πιστροφή τους πόντους που συγκεντρώσατε ανακυκλώνοντας υλικά
μέσω της εφαρμογής THE GREEN CITY, το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Ανακύκλωσης της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Τα ευρώ €πιστροφή μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε αγορές σας στους Συνεργάτες του
προγράμματος €πιστροφή (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

1.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή ενεργής κάρτας Eurobank που
συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή της Τράπεζας.

2. Για να κερδίσετε ευρώ €πιστροφή ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα της THE GREEN CITY ή στη mobile εφαρμογή
THEGREENCITY
• Ζυγίζετε στο ”Κινητό Πράσινο Σημείο”, όπως σας υποδεικνύεται μέσω της
ιστοσελίδας ή της mobile εφαρμογής THEGREENCITY, τα υλικά που ανακυκλώνετε
και αφού ταυτοποιηθείτε, συλλέγετε πόντους με βάση το βάρος τους
• Μπορείτε να βλέπετε τους διαθέσιμους σας ανά πάσα στιγμή στο website και στη
mobile εφαρμογή THEGREENCITY.
• Εν’ συνεχεία εφόσον έχετε συγκεντρώσει είτε 1.250 πόντους (ή €2,5 €πιστροφή) ή
2.500 πόντους (ή €5 €πιστροφή), μπορείτε να αιτηθείτε τη μετατροπή τους σε ευρώ
€πιστροφή μέσω της ιστοσελίδας THE GREEN CITY ή στη mobile εφαρμογή
THEGREENCITY όπου θα λάβετε το αντίστοιχο κουπόνι που περιλαμβάνει έναν
μοναδικό κωδικό μετατροπής. Μπορείτε να λάβετε μέχρι και 3 κουπόνια ανά μήνα,
τα οποία αντιστοιχούν στο μέγιστο ποσό των ευρώ €πιστροφή που μπορείτε να
συλλέξετε ανά μήνα, το οποίο είναι €10 €πιστροφή.
• Τα κουπόνια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της
THE GREEN CITY ή της mobile εφαρμογής THEGREENCITY, δεν εξαργυρώνονται με
μετρητά, είναι μοναδικά, δεν αντικαθίστανται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την μετατροπή σε ευρώ €πιστροφή, κατά τα προαναφερόμενα.

3. Κατόπιν εισέρχεστε στην ενότητα «Ανακυκλώνω και κερδίζω» της εφαρμογής €πιστροφή
app, και καταχωρείτε στο πεδίο «Εξαργυρώστε το κουπόνι σας» τον μοναδικό κωδικό
που αναγράφει το κουπόνι που λάβατε από την εφαρμογή THEGREENCITY.

4. Τα αντίστοιχα ευρώ €πιστροφή θα πιστωθούν προς εξαργύρωση σε χρεωστική ή
πιστωτική κάρτα σας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έως την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα και θα εμφανίζονται στο νέο σας υπόλοιπο διαθέσιμα προς
εξαργύρωση. Θα ισχύουν δε για ένα (1) έτος από την ημερομηνία πίστωσής τους
σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Προϋπόθεση για την πίστωσή τους είναι
κατά την ημερομηνία της πίστωσης να είστε κάτοχος ενεργής κάρτας Eurobank που
συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

