
 

  

  

  

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ «go4omore - IKEA»  

Όροι και προϋποθέσεις   

  

  

1. Η ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του 

Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν αγορές στα φυσικά καταστήματα IKEA ή/και στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα www.ikea.gr κατά το χρονικό διάστημα από 3 Μαΐου έως και 15 Αυγούστου 2022.  

  

2. Κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας, τα Μέλη του Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 

τρείς (3) αγορές, αξίας 50€ και άνω η κάθε μία, σε ξεχωριστές ημερολογιακές ημέρες, στα εν λόγω 

καταστήματα, θα επιβραβευθούν με επιπλέον 6.000 go4more πόντους, πέραν των βασικών πόντων 

επιβράβευσης (ήτοι 4 πόντοι/1€ αξίας συναλλαγής). 

 

3. Οι  συναλλαγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας ισχύος της ενέργειας που ορίζεται στον όρο 

1, και αποκλειστικά με χρήση καρτών της Εθνικής Τράπεζας.  

 

4. Οι πόντοι που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους 

εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος.  

  

5. Η απόδοση των 6.000 πόντων επιβράβευσης στα Μέλη του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί έως και τις      

09/09/2022, βάσει αρχείου που θα αποστείλει η επιχείρηση με τους πελάτες που δικαιούνται την επιβράβευση. 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα: 

Μέλος του προγράμματος πραγματοποιεί συναλλαγή αξίας 50€ σε κατάστημα ΙΚΕΑ, με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας 

στις 05/05/2022 και λαμβάνει 200 go4more πόντους, σύμφωνα με την ισχύουσα ποντοδοσία. Στις 28/06/2022 

πραγματοποιεί επιπλέον συναλλαγή αξίας 100€ σε κατάστημα ΙΚΕΑ και λαμβάνει 400 go4more πόντους, σύμφωνα με 

την ισχύουσα ποντοδοσία. Στις 30/06/2022 πραγματοποιεί  επιπλέον συναλλαγή αξίας 80€ σε κατάστημα ΙΚΕΑ και 

λαμβάνει 320 go4more πόντους, σύμφωνα με την ισχύουσα ποντοδοσία. 

Εφόσον έχει πραγματοποιήσει τρείς συναλλαγές αξίας 50€ και άνω η κάθε μία σε ξεχωριστές ημερολογιακές ημέρες 

και εντός της διάρκειας ισχύος της ενέργειας, έως και 09/09/2022 θα λάβει επιπλέον 6.000 go4more πόντους. 

 

6. Σε περιπτώσεις ακύρωσης συναλλαγών, οι ακυρωμένες συναλλαγές δεν θα προσμετρούνται στην ενέργεια 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο 2. 

 

7. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων 

καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.  

 

http://www.ikea.gr/

