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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «go4more – Ημέρα Ερωτευμένων 2018» 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 
 

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

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

για την προωθητική ενέργεια «go4more – Ημέρα Ερωτευμένων 2018» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με 

τους παρακάτω Όρους Συμμετοχής. Η Sephora Greece A.E (εφεξής «Δωροθέτρια») θα χορηγήσει το  Δώρο Κλήρωσης, 

όπως αυτό ορίζεται στον όρο 9. 

  

 

2. Η Προωθητική Ενέργεια θα υλοποιηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com και συγκεκριμένα στη σελίδα του 

Προγράμματος www.facebook.com/go4more.gr (εφεξής η «Σελίδα του Προγράμματος») από τις 09/02/2018 έως και τις 

14/02/2018 και με ώρα έναρξης και λήξης όπως ορίζονται στον όρο 3β. 

 

3. Στην Κλήρωση συμμετέχουν (εφεξής ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες») αποκλειστικά και αυτόματα οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες του κοινωνικού δικτύου Facebook (εφεξής ο «Χρήστης» ή οι «Χρήστες»), εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Είναι Μέλη του Προγράμματος και διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους μέχρι και την ημερομηνία της Κλήρωσης, 

όπως αυτή ορίζεται στον όρο 7.  

β. Θα επισκεφθούν τη Σελίδα του Προγράμματος και θα πραγματοποιήσουν ένα σχόλιο (comment) – είτε με τη μορφή 

κειμένου, είτε με τη χρήση φωτογραφίας μαζί με κείμενο – αποκλειστικά κάτω από το δημοσίευμα (post) που θα έχει 

αναρτήσει η Διοργανώτρια σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5, από τις 

09/02/2018 (ώρα έναρξης: η ώρα ανάρτησης του σχετικού δημοσιεύματος από τη Διοργανώτρια στη Σελίδα του 

Προγράμματος) έως και τις 14/02/2018 (ώρα λήξης την 24.00).  

γ. Μέχρι και την ημερομηνία της Κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 7, το Μέλος του Προγράμματος που είναι 

κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, δεν εμφανίζει καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία 

εκ των δανειακών του υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών.  

 

4. Στην Κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στη Δωροθέτρια. 

 

5. Ρητά αναφέρεται ότι κάθε σχόλιο, όπως ορίζεται στον όρο 3β, θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται για ανάρτηση κατά 

την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας με βάση το ευπρεπές, μη προσβλητικό ή μη υβριστικό και αρμόζον στην 

Προωθητική Ενέργεια περιεχόμενο. Σχόλια από Χρήστη ή Χρήστες που δεν ταιριάζουν με την Προωθητική Ενέργεια ή 

είναι υβριστικά ή προσβλητικά ή μη ευπρεπή ή αντίθετα με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικά ή παραβιάζουν τα 

προσωπικά δεδομένα άλλων ή συγκροτούν την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οποιουδήποτε εγκλήματος ή 

χαρακτηρίζονται από ρατσιστική ή φασιστική διάθεση ή το περιεχόμενό τους προσβάλει ή θίγει τη φήμη της 

Διοργανώτριας ή του Προγράμματος ή των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση, δεν θα θεωρούνται αποδεκτά, δεν θα 

αναρτώνται και ο Χρήστης ή οι Χρήστες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, χωρίς περαιτέρω 

ενημέρωση από τη Διοργανώτρια. 

 

6. Κάθε Συμμετέχων συμμετέχει στην Κλήρωση με το Facebook profile του μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από το πλήθος 

των σχολίων που έχει πραγματοποιήσει και έχουν αναρτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 3β και 5.  

 

7. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 20/02/2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας, Καρ. 

Σερβίας 6 – 9ος όροφος, με την παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας καθώς και Συμβολαιογράφου 

(Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μικρού Ουρανία, Κοδριγκτώνος 18, 11257 Αθήνα), όπου έχουν κατατεθεί και οι όροι της 

παρούσας Κλήρωσης. 

 

8. Κατά την Κλήρωση, από τους Συμμετέχοντες θα αναδειχθούν είκοσι πέντε (25) νικητές. Παράλληλα, θα αναδειχθούν 

και είκοσι πέντε (25) επιλαχόντες. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/go4more.gr
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9. Δώρο Κλήρωσης: Σε κάθε έναν από τους νικητές θα δοθούν δύο (2) δωροεπιταγές αξίας €50 η κάθε μία. Οι 

δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνο στο δίκτυο καταστημάτων της Δωροθέτριας 

(https://www.sephora.gr/el/sephora-katasthmata) ή/και στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα που διαθέτει η 

Δωροθέτρια (https://www.sephora.gr/el/). Κάθε δωροεπιταγή: 

 Είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα.  

 Εξαργυρώνεται πλήρως και για το σύνολο του ποσού, καθώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων (ρέστα) 

για αγορές προϊόντων μικρότερης αξίας από το ποσό της δωροεπιταγής.  

 Σε περίπτωση χρήσης της στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα, ο χρήστης θα πρέπει να το αναγράψει 

στα σχόλια της παραγγελίας του και να χρησιμοποιήσει το σύνολο του ποσού της σημειώνοντας στους όρους 

πληρωμής την «αντικαταβολή» ως μέθοδο πληρωμής. 

 

10. Η Διοργανώτρια αμέσως μετά τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη των νικητών, θα αποστείλει 

προσωπικό μήνυμα (inbox message) στο Facebook profile του κάθε νικητή ζητώντας από αυτόν τα στοιχεία του - 

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Στη συνέχεια, κάθε νικητής υποχρεούται εντός 

τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω μηνύματος, να αποστείλει τα 

στοιχεία που ζητήθηκαν με προσωπικό μήνυμα (inbox message) στη Σελίδα του Προγράμματος, προκειμένου η 

Διοργανώτρια να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον όρο 3 της παρούσας και για να 

επικοινωνήσει μαζί του. 

 

11. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή να αποδεχθεί το δώρο της Κλήρωσης – η οποία πρέπει να είναι ρητή και να 

κοινοποιείται εγγράφως στη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του κατά τα οριζόμενα στον όρο 10 - ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στον όρο 3 και στον όρο 10, ή έχει καταχωρίσει λανθασμένα 

στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία με αυτόν ή αν δεν βρεθεί ή αν δεν εμφανιστεί, η 

θέση του θα καταλαμβάνεται αυτόματα από έναν από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν. 

Η ενημέρωση του επιλαχόντα και η επιβεβαίωση των στοιχείων του θα γίνει με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται 

στον όρο 10. 

 

12. Κάθε νικητής για να παραλάβει το Δώρο της Κλήρωσης, θα πρέπει να υπογράψει «Δήλωση Αποδοχής Δώρου» που 

επισυνάπτεται στους παρόντες όρους ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.  Η παραλαβή του 

Δώρου της Κλήρωσης καθώς και η υπογραφή της «Δήλωσης Αποδοχής Δώρου» μπορεί να λάβει χώρα, είτε στα 

γραφεία της Διοργανώτριας (Καρ. Σερβίας 6 – 9ος όροφος, Αθήνα), είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Διοργανώτριας. 

Με την υπογραφή της «Δήλωσης Αποδοχής Δώρου» και την παραλαβή του Δώρου της Κλήρωσης από το νικητή, η 

Διοργανώτρια δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη για ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών 

τους. 

 

13. Τα στοιχεία των νικητών (ονοματεπώνυμο ή όπως αυτά εμφανίζονται στο Facebook profile του) θα ανακοινωθούν 

στη Σελίδα του Προγράμματος, με ειδικό δημοσίευμα (post). Τα δηλωθέντα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε 

μελλοντικές προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες της Διοργανώτριας, παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας 

Κλήρωσης.  

 

14. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται για κάθε Συμμετέχοντα την παροχή εκ μέρους του ρητής και 

ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης στην επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των δηλωθέντων στοιχείων του. Η επεξεργασία 

αυτή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της παρούσας 

Κλήρωσης, την ανάδειξη του νικητή της Κλήρωσης και την επικοινωνία μαζί του, την ανακοίνωση των στοιχείων του 

στη Σελίδα του Προγράμματος και την εν γένει δημοσιότητα της παρούσας ενέργειας. Ο Συμμετέχων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα που τον 

αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Σχετικό του αίτημα θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως 

προς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, 

Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας (fax: 210 3347730, ηλεκτρονική διεύθυνση (email: customer.service@nbg.gr). 
 

15. Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:  

 Είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με δικαιοπρακτική ικανότητα.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα της Διοργανώτριας.  

https://www.sephora.gr/el/sephora-katasthmata
https://www.sephora.gr/el/
mailto:contact.center@nbg.gr
mailto:customer.service@nbg.gr
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 Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην 

Κλήρωση, στην οποία συμμετέχουν με τα στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί 

από τους ίδιους στην πλατφόρμα του Facebook, για την οποία τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε η σχετική 

συναίνεση.  

 Δεν θα αναρτήσουν και δεν θα δημοσιεύσουν κείμενο ή φωτογραφία με περιεχόμενο που είναι αντίθετο με το 

Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή συγκροτεί την υποκειμενική 

ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική ή φασιστική διάθεση 

καθώς και κείμενο ή φωτογραφία με περιεχόμενο που να προσβάλει ή να θίγει τη φήμη της Διοργανώτριας ή 

του Προγράμματος ή των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση.  

 Δεν επιτρέπεται να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας 

αναφορικά με το Δώρο της Κλήρωσης στα μέσα ενημέρωσης δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Διοργανώτριας.  

 

16. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στη Σελίδα του Προγράμματος και στο διαδικτυακό 

τόπο www.go4more.gr. Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχεται και από το 

τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο 181818. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος του Προγράμματος δεν επιθυμεί 

να συμμετάσχει στην Κλήρωση, θα πρέπει να το δηλώσει στη Διοργανώτρια τηλεφωνικά στο 181818 ή με e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr μέχρι και μία ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 

Κλήρωσης.  

17. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το 

ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 

 

18. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της Κλήρωσης ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή 

να αναβάλει την Κλήρωση με ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr καθώς και στη Σελίδα του 

Προγράμματος. 

 

19. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων καθώς 

και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.  

  

http://www.go4more.gr/
mailto:contact.center@nbg.gr
http://www.go4more.gr/
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Παράρτημα 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «go4more – Ημέρα Ερωτευμένων 2018» 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ 

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα 

 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Διεύθυνση κατοικίας  

Αριθμός δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

 

αποδέχομαι με την παρούσα δήλωση και παραλαμβάνω δύο (2) δωροεπιταγές αξίας €50 η κάθε μία, που κέρδισα από 

τη συμμετοχή μου στην Κλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας «go4more – Ημέρα Ερωτευμένων 2018» του 

Προγράμματος go4more. 

 

Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο στο δίκτυο καταστημάτων ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

της εταιρίας Sephora Greece Α.Ε (https://www.sephora.gr/el/). 

 

Κάθε δωροεπιταγή εξαργυρώνεται πλήρως και για το σύνολο του ποσού, καθώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή 

χρημάτων (ρέστα) για αγορές προϊόντων μικρότερης αξίας από το ποσό της δωροεπιταγής.  

 

Σε περίπτωση χρήσης της δωροεπιταγής στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα, θα πρέπει να αναγραφεί στα 

σχόλια της παραγγελίας σημειώνοντας στους όρους πληρωμής την «αντικαταβολή» ως μέθοδο πληρωμής. 

 

Δηλώνω ότι έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στην Κλήρωση, τους οποίους προηγουμένως 

ανέγνωσα με προσοχή και κατενόησα πλήρως.  

 

Αναγνωρίζω ότι  η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν 

υποστώ που συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με το ανωτέρω δώρο που κέρδισα ή με τη χρήση του εν λόγω 

δώρου και αναγνωρίζω ότι  η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ούτε υπόσχεται, ούτε εγγυάται την εκτέλεση των 

συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο.  

 

Ρητά αναγνωρίζω ότι  η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε 

πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του ως άνω δώρου και παραιτούμαι οποιουδήποτε εν γένει δικαιώματος κατά αυτής 

από τέτοιο ελάττωμα και εν γένει. 

 

 

Αθήνα, ___ /___ / 2018 

 

Ο /Η Υπογράφων/ουσα 

 

 

________________________________________________ 

(υπογραφή, όνομα & επίθετο) 

 

https://www.sephora.gr/el/

