24/8/2017
ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ BACK TO SCHOOL
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 με τίτλο «BACK TO SCHOOL» (εφεξής η «Ενέργεια»)
προκηρύσσοντας συνολικά ως δώρα 3 Tablets SAMSUNG Galaxy Tab A (2016) 7 4G
(Μαύρο,Οθόνη αφής 7'', Κάμερα 5MP, Δυνατότητα 4G Ταχύτητες για γρήγορο Internet) και 3 Laptops
LENOVO Laptop IdeaPad 110-15ACL/ E2-7110/ 128 SSD (Οθόνη HD 15.6'', Τετραπύρηνος
επεξεργαστής AMD E2-7110, Μνήμη RAM 4GB, Σκληρός δίσκος SSD 128GB) (εφεξής το «Δώρο»
και από κοινού τα «Δώρα») για έξι (6) τυχερούς που θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση (εφεξής η
«Κλήρωση»), σύμφωνα με τους αμέσως κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και
προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν αυτόματα οι πελάτες της Τράπεζας, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της Ενέργειας (ήτοι από 24/08/2017 έως και 16/09/2017): i) είναι κάτοχοι
πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας Eurobank (εφεξής «Κάρτα»/ «Κάρτες») που συμμετέχει στο
πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών €πιστροφή (εφεξής το «Πρόγραμμα €πιστροφή»), ii) θα
πραγματοποιήσουν με την Κάρτα /Κάρτες τους αγορές προϊόντων στα καταστήματα των κάτωθι
αναφερόμενων

συνεργαζόμενων

επιχειρήσεων

του

Προγράμματος

€πιστροφή

(εφεξής

«Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις») με τους ειδικούς όρους αγορών που αναφέρονται κατωτέρω στον
όρο υπό 2. iii) θα διατηρήσουν ενεργή/ες την Κάρτα/Κάρτες τους, ήτοι δεν θα υποβάλλουν αίτηση
διακοπής αυτών ή δεν θα ακυρωθούν αυτές για οποιονδήποτε λόγο, κατά το χρονικό διάστημα από
24/08/2017 μέχρι και την ημερομηνία αποδοχής του Δώρου και iv) δεν θα υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς την Τράπεζα από την Κάρτα/Κάρτες κατά το χρονικό διάστημα από 24/08/2017 μέχρι
και την ημερομηνία αποδοχής του Δώρου, (εφεξής οι «Συμμετέχοντες» ή «Δικαιούμενοι
Συμμετοχής» και έκαστος εξ αυτών ο «Συμμετέχων»).

2. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις-Ειδικοί Όροι Αγορών: Οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στην Ενέργεια και οι Ειδικοί Όροι Αγορών για την συμμετοχή στην Κλήρωση είναι οι
παρακάτω. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Αγορών (όρος
2) με Κάρτα ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εξαιρούνται συναλλαγές που τυχόν θα
ακυρωθούν/αντιλογιστούν στο εν λόγω διάστημα.


Φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE: Ισχύει αποκλειστικά για αγορές προϊόντων
αξίας από €199 και άνω, που θα πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 09/09/2017 στα
φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE. Δεν ισχύει για online συναλλαγές. Εξαιρούνται
οι πληρωμές λογαριασμών, η ανανέωση χρόνου ομιλίας και η φόρτιση προπληρωμένης κάρτας.



Καταστήματα PRAKTIKER: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από
24/08/2017 έως και 09/09/2017 σε όλα τα καταστήματα PRAKTIKER. Ισχύει και για τις online
συναλλαγές.
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Φυσικά Καταστήματα MARKS & SPENCER: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα
πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε όλα τα καταστήματα της MARKS &
SPENCER. Δεν ισχύει για τις online συναλλαγές.



Φυσικά

Καταστήματα

INTERSPORT:

Ισχύει

για

όλες

τις

συναλλαγές

που

θα

πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε όλα τα καταστήματα. Δεν ισχύει για
τις online συναλλαγές.


Φυσικά Καταστήματα THE ATHLETE’S FOOT: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα
πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε όλα τα καταστήματα της ATHLETE’S
FOOT. Δεν ισχύει για τις online συναλλαγές.



Καταστήματα DPAM: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από
25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε όλα τα καταστήματα της DPAM. Ισχύει και για τις Online
συναλλαγές.



Σε

επιλεγμένα

καταστήματα

ΔΩΔΩΝΗ:

Ισχύει

για

όλες

τις

συναλλαγές

που

θα

πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε επιλεγμένα καταστήματα, η λίστα
των οποίων βρίσκεται αναρτημένη στο www.epistrofi-eurobank.gr.


Σε επιλεγμένα καταστήματα CHILLBOX: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα
πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως και 16/09/2017 σε επιλεγμένα καταστήματα, η λίστα
των οποίων βρίσκεται αναρτημένη στο www.epistrofi-eurobank.gr.



Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ: Ισχύει για όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 25/08/2017 έως
και 16/09/2017.

3. Άρνηση συμμετοχής: Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
Κλήρωση μπορούν να αρνηθούν την συμμετοχή τους σε αυτή, υποβάλλοντας σχετική δήλωση,
προφορική ή έγγραφη, προς την εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και
Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία» και το
διακριτικό τίτλο «Eurobank Household Lending Α.Ε.» (εφεξής η «Eurobank Household
Lending»), θυγατρική της Τράπεζας, στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 177 78
Ταύρος Αττικής, στο τηλ. 210.95.55.000 ή στο fax 210.48.49.600 το αργότερο 10 ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά
τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν σύμφωνα με τους
παρόντες όρους.
4. Διεξαγωγή Κλήρωσης: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 06/10/2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00
ης

π.μ στα γραφεία της Eurobank Household Lending, που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 25
ο

Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, στον 5 όροφο, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας
Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου – Βαρελτζίδη ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της. Κατά τη
διεξαγωγή της Κλήρωσης έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται όσοι Συμμετέχοντες το επιθυμούν,
εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά την Eurobank Household Lending προ δέκα (10) ημερών στον
τηλεφωνικό αριθμό 210.95.55.000.
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5. Νικητές-Δώρα: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν έξι (6) τυχεροί, καθώς και είκοσι (20)
αναπληρωματικοί αυτών, με την σειρά εξαγωγής των ονομάτων τους από την Κλήρωση. Οι τρεις (3)
πρώτοι τυχεροί που θα κληρωθούν θα λάβουν ως δώρο από ένα (1) laptop LENOVO Laptop
IdeaPad 110-15ACL/ E2-7110/ 128 SSD (Οθόνη HD 15.6'', Τετραπύρηνος επεξεργαστής AMD E27110, Μνήμη RAM 4GB, Σκληρός δίσκος SSD 128GB) έκαστος και οι τρεις (3) επόμενοι τυχεροί που
θα κληρωθούν θα λάβουν ως δώρο από ένα (1) tablet SAMSUNG Galaxy Tab A (2016) 7 4G
(Μαύρο,Οθόνη αφής 7'', Κάμερα 5MP, Δυνατότητα 4G Ταχύτητες για γρήγορο Internet) έκαστος.
6. Ανάρτηση Ονομάτων Νικητών: Τα ονόματα των τυχερών και των αναπληρωματικών που
αναδείχθηκαν από την Κλήρωση θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας
(www.eurobank.gr) και του Προγράμματος €πιστροφή (www.epistrofi-eurobank.gr) στις 16/10/2017,
ημέρα Δευτέρα.
7. Ενημέρωση Νικητών-Διαδικασία Αποδοχής Δώρων: Οι τυχεροί νικητές της Κλήρωσης θα
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τη Eurobank Household Lending στον τηλεφωνικό αριθμό
επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στη Τράπεζα μέχρι και τις 13/10/2017, ημέρα Παρασκευή,
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι το Δώρο και, σε θετική
απόκριση, να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του. Η αποστολή των Δώρων στους
νικητές, θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο σύστημα
της Τράπεζας. Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.
Η Τράπεζα δεν θα 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 το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν αντικαθίστανται
και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός νικητής της Κλήρωσης: (α) δηλώσει ότι αρνείται το Δώρο ή (β)
δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του ή (γ) ανευρεθεί ότι δεν πληροί το σύνολο των
όρων συμμετοχής όπως αυτοί ανωτέρω υπό 1 και 2 περιγράφονται, χάνει κάθε δικαίωμα επί του
Δώρου και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κατά τη σειρά εξαγωγής από την Κλήρωση
αναπληρωματικός κ.ο.κ., μέχρις εξαντλήσεως αυτών. Ο εκάστοτε αναπληρωματικός θα ειδοποιείται
κι αυτός τηλεφωνικά από την Eurobank Household Lending κατά τα ανωτέρω και θα χάνει το
δικαίωμά του επί του Δώρου του σε περίπτωση που συντρέξει και για αυτόν κάποια από τις ανωτέρω
υπό 7.(α) - 7.(γ) περιπτώσεις.
8. Όροι-Ματαίωση-Τροποποίηση: Οι όροι της κλήρωσης έχουν κατατεθεί στο γραφείο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου - Βαρελτζίδη, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 4. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με δικά
του έξοδα, ακριβές αντίγραφο των όρων της Κλήρωσης, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ως
άνω Συμβολαιογράφο. Επίσης, έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα
www.eurobank.gr από τις 24/08/2017 έως και τις 16/10/2017. Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την
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Ενέργεια (της Κλήρωσης περιλαμβανομένης) ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της, καθώς
επίσης και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος,
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στις ιστοσελίδες www.eurobank.gr και www.epistrofi-eurobank.gr. Η
Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
9. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Τράπεζα ενημερώνει τους
Συμμετέχοντες ότι, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, θα επεξεργαστεί η ίδια ή και τρίτοι εκτελούντες την
επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα τους
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα προκύψουν λόγω της συμμετοχής τους στην Ενέργεια, προς
το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής της Ενέργειας (και δη της Κλήρωσης),
κατά τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα, ιδίως δε προς το σκοπό επικοινωνίας και ενημέρωσής
τους σχετικά με την Ενέργεια, της απόδοσης των Δώρων κ.λπ. Για την άσκηση των δικαιωμάτων των
Συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαίωμα
πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα) αναφορικά με την ως άνω επεξεργασία, οι Συμμετέχοντες
ης

μπορούν να απευθύνονται στο EuroPhone Banking της Τράπεζας, 25

Μαρτίου, Θεσσαλονίκης &

Τεώ, 177 78 Ταύρος Αττικής, τηλ. 210.95.55.000
10. Συναινέσεις: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων, της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους παρόντες
όρους ρητώς περιλαμβανομένης.
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