
 

 
 
 

 
Όροι Συµµετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Mastercard 

στο θερινό κινηµατογράφο ARIAN 2021 
 
Την Προωθητική Ενέργεια «Mastercard @ ARIAN Urban Open-air Cinema 2021» 
διοργανώνει η «Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για λογαριασµό 
της «Mastercard Europe SA», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 
198A, B1410 Waterloo), σε συνεργασία µε την «Εταιρεία Εµπορικής Υποστήριξης & 
Υπηρεσιών Προώθησης Αποθήκευσης και ∆ιανοµών Α.Ε.» - διακριτικός τίτλος 
«MSPS A.E.», που εδρεύει στον Άλιµο Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου) 
και την «ΑΡΙΑΝ Ι.Κ.Ε. - Εκµετάλλευση Κινηµατογράφων και Κυλικείων» που εδρεύει 
στη Γλυφάδα Αττικής (Αγγέλου Μεταξά 11), υπό τους εξής όρους. 
 
1.- ∆ικαίωµα Συµµετοχής στην Προωθητική Ενέργεια  
Στην Προωθητική Ενέργεια δικαιούνται να λάβουν µέρος µόνο πρόσωπα ηλικίας 
18 ετών και άνω που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα, και είναι κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold 
Mastercard®, Platinum Mastercard® ή World Mastercard® που βρίσκονται σε 
ισχύ κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων και 
των προπληρωµένων καρτών Mastercard).  
 
2.- ∆ιάρκεια Προωθητικής Ενέργειας  
Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αρχίζει την Παρασκευή 21η Μαΐου 2021 
και θα λήξει µε το τέλος της θερινής περιόδου 2021 / λειτουργίας του θερινού 
κινηµατογράφου ARIAN.  
 
3.- Μηχανισµός της Προωθητικής Ενέργειας  
 
3.1. Η συµµετοχή στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται ως εξής: κάθε ∆ικαιούµενος 
Συµµετοχής ο οποίος αγοράζει εισιτήριο για οποιαδήποτε προβολή στο θερινό 
κινηµατογράφο ARIAN και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του διενεργεί 
πληρωµή µε οποιαδήποτε κάρτα Mastercard, κερδίζει έκπτωση ποσού δύο ευρώ 
(€ 2) από την αξία του εισιτηρίου του.  
∆ιευκρινίζονται τα εξής:  
(α) Η προσφορά ισχύει για την αγορά οποιουδήποτε εισιτήριου ARIAN 
(Κανονικού: 8,90€ ή Premium: 12€ / Μειωµένα: 6,90€ ή 7,90€ / Τετάρτη-
Κανονικού: 6,90€ ή Τετάρτη-Premium: 10€) και για όλες τις προβολές (2 προβολές 
καθηµερινώς (απογευµατινή, βραδινή) Χ 7 ηµέρες της εβδοµάδος.  
(β) Η προσφορά ισχύει για την αγορά εισιτηρίων από το ταµείο του 
κινηµατογράφου ARIAN.  
(γ) Η προσφορά ισχύει και για την αγορά εισιτηρίων από την ιστοσελίδα 
www.ariancinema.gr, όπου η έκπτωση των 2€ από την αρχική τιµή του εισιτήριου, 
παρέχεται µέσω της επιλογής από τον ∆ικαιούµενο Συµµετοχής, του αντίστοιχου 
τύπου και πλήθους εισιτηρίων µε την αναγραφή «µε Mastercard», κατά την 
διαδικασία επιλογής των εισιτηρίων και την «προσθήκη αυτών στο καλάθι», αλλά 
και µέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου 2108938111.  
(δ) Επιτρέπεται πολλαπλή συµµετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.  
 
3.2. Επιπλέον της έκπτωσης, οι ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής που θα αγοράζουν τα 
τέσσερα (4) πρώτα εισιτήρια, σε ζεύγη, από το ταµείο και θα πληρώνουν µε 
οποιαδήποτε κάρτα Mastercard, θα κερδίζουν ειδική προσφορά που 
περιλαµβάνει την φιλοξενία τους στις premium σηµατοδοτηµένες θέσεις της 
Mastercard στον κινηµατογράφο ARIAN και την απόλαυση δωρεάν ενός από 
παρακάτω µενού, κατ’ επιλογήν και κατ’ άτοµο.  
 
α. Menu 1: Μεγάλο Pop Corn & 1 ποτήρι µπύρα 400ml ή Κρασί (150ml)  
β. Menu 2: Nachos µε τυρί & Σάλτσα & 1 ποτήρι µπύρα 400ml ή Κρασί (150ml)  
γ. Menu 3: Hot Dog & 1 ποτήρι µπύρα 400ml ή Κρασί (150ml)  
δ. Menu 4: Pizza & 1 ποτήρι µπύρα 400ml ή Κρασί (150ml)  



 

 
∆ιευκρινίζονται τα εξής:  
(α) Η προσφορά ισχύει µόνον για τις ηµέρες Πέµπτη-Παρασκευή-Σάββατο-
Κυριακή, και στις 2 προβολές (απογευµατινή, βραδινή) και οι νικητές 
ενηµερώνονται από τον ή την ταµία.  
(β) Η προσφορά ισχύει µόνον για την αγορά εισιτηρίων από το ταµείο του 
κινηµατογράφου.  
(γ) Η παραγγελία θα δίδεται µόνον σε σερβιτόρο που θα έρχεται στις premium 
σηµατοδοτηµένες θέσεις της Mastercard, όχι στο bar του κινηµατογράφου.  
(δ) Η προσφορά είναι συγκεκριµένη και δεν επιτρέπεται ο νικητής να επιλέξει άλλη 
θέση, ούτε να αποδεχθεί µόνον την παροχή του µενού της προσφοράς. Ο νικητής 
που δεν αποδέχεται τον όρο αυτό, χάνει αυτοµάτως το δικαίωµά του στην 
προσφορά και στην θέση του, υπεισέρχεται ο αµέσως επόµενος που πληροί τις 
προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου. ∆εν επιτρέπεται µερική εξαργύρωση της 
προσφοράς, ούτε εξαργύρωσή της µε χρήµατα ή ανταλλαγή µε άλλη προσφορά.  
 
3.3. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποιαδήποτε συµµετοχή σε 
περίπτωση που κρίνει ότι παραβιάζει ή καταστρατηγεί τους Όρους Συµµετοχής 
στην Προωθητική Ενέργεια. 
Η απόφαση της Mastercard θα είναι οριστική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία 
µε τον εµπλεκόµενο συµµετέχοντα.  
 
4.- Τροποποίηση Όρων  
Η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να αναβάλλει ή να µαταιώσει την Προωθητική 
Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες 
όρους, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενηµερώνοντας 
σχετικά µέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.mastercard.gr και www.ariancinema.gr µε ηµεροµηνία ισχύος την 
ηµεροµηνία της σχετικής ανακοίνωσης.  
 
5.- ∆ηµοσιότητα  
Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.mastercard.gr και www.ariancinema.gr.  
 
6.- Περιορισµός Ευθύνης  
Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας και της Mastercard περιορίζεται αποκλειστικά και 
µόνο στη διάθεση των προσφορών και ουδεµία ευθύνη θα φέρουν, ποινική ή 
αστική, έναντι οποιουδήποτε Συµµετέχοντα για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
 
7.- Αποδοχή Όρων  
Η συµµετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων όπως παρατίθενται, ακόµη και αν 
τροποποιηθούν µελλοντικώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.  
 
8. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ωσιδικία  
Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και κάθε τυχόν 
διαφορά θα επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 
 


