Προωθητική Ενέργεια “MASTERCARD PLAISIO PROMO 2019”
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας και για τις ανάγκες προβολής της
Mastercard και της χρήσης των καρτών-της, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Market Support and
Promotion Services A.E. (MSPS A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ήρωος
Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια»,
διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο “MASTERCARD PLAISIO PROMO 2019”
(εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») για λογαριασμό της «Mastercard Europe SA» και
σε συνεργασία με την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», σύμφωνα με τους
επόμενους όρους:
1.- Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει
κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard® (πιστωτικής,
χρεωστικής ή προπληρωμένης) η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα
στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας “EDPS SA”, Τεχνικού Συμβούλου της ενέργειας, της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS A.E.B.E.», και της εταιρείας «Mastercard Europe SΑ», καθώς και οι
σύζυγοι αυτών και συγγενείς έως και δευτέρου (Β) βαθμού.
2. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28/01/2019 ώρα 00:00:01 έως και 01/03/2019 ώρα 24:00:00.
3. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.
Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση
έγκυρης συναλλαγής με τα καταστήματα της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» και η
πληρωμή με κάρτα Mastercard®, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.
3.1. Η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ένα από τα φυσικά καταστήματα “ΠΛΑΙΣΙΟ” στην Ελλάδα (εκτός του Stock House), είτε από το ηλεκτρονικό
κατάστημα (e-shop) www.plaisio.gr, καθώς και με παραγγελία μέσω της δωρεάν
τηλεφωνικής γραμμής 800 11 12345. Τα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ που συμμετέχουν
στην Προωθητική Ενέργεια, με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας,
σημειώνονται στο συνημμένο Παράρτημα 1.
3.2.

Εάν η συναλλαγή γίνει σε φυσικό κατάστημα “ΠΛΑΙΣΙΟ”:

Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που πραγματοποιούν έγκυρη ανέπαφη συναλλαγή με
χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® στα καταστήματα “ΠΛΑΙΣΙΟ” που αναφέρονται παραπάνω κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, αποκτούν αυτομάτως
το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.

Προσοχή!
Συναλλαγές που δεν θα πραγματοποιηθούν ανέπαφα ή θα πραγματοποιηθούν
χωρίς χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® ΔΕΝ δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στην
Προωθητική Ενέργεια και ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψιν.
3.3. Εάν η συναλλαγή γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
www.plaisio.gr:
Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που ολοκληρώνουν έγκυρη παραγγελία και επιλέγουν
ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή με κάρτα Mastercard μέσω της υπηρεσίας
Masterpass της Mastercard, αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα
από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.
3.4. Εάν η συναλλαγή γίνει με παραγγελία μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής
στο 800 11 12345:
Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που ολοκληρώνουν έγκυρη παραγγελία και επιλέγουν
ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή με οποιαδήποτε κάρτα Mastercard, αποκτούν
αυτομάτως το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.
3.5.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική
Ενέργεια ως έγκυρη, όταν το προϊόν παραδίδεται ή είναι αμέσως διαθέσιμο και η
παραγγελία δεν ευρίσκεται σε εκκρεμότητα. Εάν η παραγγελία εκκρεμεί αλλά η
παράδοση ολοκληρωθεί μέχρι τις 1/3/2019 οπότε λήγει η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, η συμμετοχή είναι έγκυρη και λαμβάνεται υπόψη για την κλήρωση.
Εάν ολοκληρωθεί μετά τις 1/3/2019, δεν λαμβάνεται υπόψη για την κλήρωση.
(β) Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, με
την έννοια ότι κάθε φορά που Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολουθεί την διαδικασία
που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας,
αποκτά επιπλέον συμμετοχή και δικαίωμα να διεκδικήσει ένα από τα δώρα.
(γ) Κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής επιτρέπεται να κερδίσει μόνον ένα δώρο.
(δ) Κατά την πληρωμή στο ταμείο του φυσικού καταστήματος, οι συμμετέχοντες
στην Προωθητική Ενέργεια δεν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την έκδοση
περισσοτέρων αποδείξεων για το αντίτιμο των αγορών τους – και επομένως ΔΕΝ
θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την κάρτα Mastercard®, ολοκληρώνοντας μία έγκυρη ανέπαφη συναλλαγή, για περισσότερες από μία φορές κατά την
ίδια συναλλαγή.
(ε) Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου
συγκεκριμένου προϊόντος από αυτά που διατίθενται στα καταστήματα “ΠΛΑΙΣΙΟ”.
(στ) Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard® στο
πλαίσιο της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.

(ζ) Η περιήγηση και οι παραγγελίες και αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.plaisio.gr διέπονται από τους Όρους Χρήσης αυτού, οι οποίοι
είναι αναρτημένοι στην εν λόγω ιστοσελίδα. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ισχύει και εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου του
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.plaisio.gr που είναι αναρτημένη στην εν
λόγω ιστοσελίδα.
(η) Η χρήση της υπηρεσίας Masterapass από την Mastercard®, διέπεται από α) τους
Όρους & Προϋποθέσεις (Terms of Use), β) την Πολιτική Απορρήτου και γ) τους
Κανόνες Λειτουργίας (Operating Rules), που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.masterpass.gr.
4. Δώρα. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα κερδίσουν τρία (3) ταξίδια στις
Μπαχάμες για (2) άτομα και συνολικά δεκαπέντε (15) δώρα τεχνολογίας ως εξής:
πέντε (5) Apple iPad WiFi 6Gen 32GB Tablet 9.7" WiFi Space Gray, τέσσερα (4) Apple
iPhone XR 128GB Blue 4G+ Smartphone, δύο (2) τηλεοράσεις Samsung QLED TV
QE55Q6FN 55" 4Κ Ultra HD, δύο (2) laptops HP Omen 17- an124nv Gaming Laptop
(Core i7 8750H/12 GB/256GB SSD + 1TB HDD/GTX 1050 4 GB), ένα (1) desktop
Turbo-X Sphere SK60 V2 Desktop (AMD Ryzen 3 2200G/4 GB/1 TB HDD//Radeon
Vega 8) και μία (1) φωτογραφική μηχανή Nikon DSLR D3500 18-55mm DX Μαύρο.
Το πακέτο του ταξιδιού περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Nassau
με επιστροφή, τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο πολυτελείας με πρωινό, δύο
(2) δείπνα, μεταφορές από το αεροδρόμιο στο Nassau προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως, Priceless εκπλήξεις, και προ-πληρωμένη κάρτα Mastercard® αξίας 250
USD.Στο Δώρο δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις μεταξύ Αθηνών και τυχόν άλλης πόλης
της Ελλάδας, ταξιδιωτική ασφάλιση, μη προγραμματισμένα γεύματα, επιπλέον
χρεώσεις ξενοδοχείων, οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται
ρητά παραπάνω και οποιοσδήποτε από όλους τους ισχύοντες φόρους.
Επισημαίνεται ότι για το ταξίδι του Δώρου απαιτείται έγκαιρη κράτηση και ότι το
ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες 4-7 Ιουνίου 2019.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος νικητής
απαγορεύεται ή δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει τις προγραμματισμένες ως άνω
ημέρες του πακέτου για οποιονδήποτε λόγο.
Τα Δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο της Προωθητικής
Ενέργειας ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η μεταβίβασή τους, η ανταλλαγή με
άλλο δώρο ή ταξίδι σε άλλες ημερομηνίες και η εξαργύρωσή τους με μετρητά.
5. Κλήρωση. Η διάθεση των δώρων θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση
θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Τεχνικού
Συμβούλου, με την χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικού ειδικά
σχεδιασμένου λογισμικού της Διοργανώτριας και τα οποία μέσω της χρήσης ειδικού

αλγορίθμου διασφαλίζουν την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης και το αδιάβλητο
της διαδικασίας.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές που θα κερδίσουν από ένα ταξίδι στις Μπαχάμες και δεκαπέντε (15) νικητές που θα κερδίσουν από ένα από τα
παραπάνω δώρα τεχνολογίας. Θα κληρωθούν επίσης και επιλαχόντες για την
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή δεν
επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω
παράβασης των παρόντων όρων ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του.
6. Παράδοση των δώρων. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κλήρωση, οι
νικητές θα λάβουν ενημέρωση από εκπρόσωπο της Τράπεζας που εξέδωσε την
κάρτα τους Mastercard®, στον οποίο θα πρέπει:
α) να δηλώσουν ότι αποδέχονται το δώρο,
β) να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό
ταυτότητας και τους πρώτους έξι αριθμούς από την κάρτα τους Mastercard®),
προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία,
γ) να δώσουν την συγκατάθεσή τους ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους εκπρόσωπος
της Διοργανώτριας ή της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», με σκοπό να συμπληρώσουν την δήλωση αποδοχής δώρου και να τους ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο
πραγματοποίησης της κράτησης που απαιτείται για το ταξίδι / τον τρόπο
παραλαβής των δώρων που κέρδισαν.
Εφόσον η επικοινωνία με κάποιο Νικητή δεν καταστεί δυνατή, αυτός χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και
σε περίπτωση που η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια δεν είναι σύμφωνη
με τους παρόντες όρους, ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει
το δώρο. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό που προβλέπεται και για τους αρχικούς νικητές, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε με τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το Δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ
νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Οι ενέργειες ειδοποίησης
θα αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου
εκπροσώπου της Τράπεζας ή της Διοργανώτριας ή της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.B.E.», αναλόγως την περίπτωση, η δε απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι
οριστική.
7. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να
ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε 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 στην ιστοσελίδα www.facebook.com/MasterCardGreece με
ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

8. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες
www.facebook.com/MastercardGreece και www.plaisio.gr.
9. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «Mastercard Europe SA» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η
«Mastercard Europe SA» δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι
οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της
ευθύνης για τυχόν ελαττώματα προϊόντων που αγοράσθηκαν.
10. Προσωπικά Δεδομένα. Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας
που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε
στην Πολιτική Απορρήτου “Προωθητικής Ενέργειας PLAISIO PROMO 2019” που
επισυνάπτεται, , στην Πολιτική Απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
www.plaisio.gr που είναι αναρτημένη στην εν λόγω ιστοσελίδα, καθώς και στην
πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς σας.
11. Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και
κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
12. Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη
ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω,
ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε
αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

LIST OF STORES PARTICIPATING IN THE PROMO
A/A
NAME OF STORE
ADDRESS
PHONE NUMBER
1
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Φαβιέρου 5. Μεταμόρφωση
210 2892000
2
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
Στουρνάρη 24, Αθήνα
210 3307200
3
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
Στουρνάρη 19, Αθήνα
210 3307200
5
ΨΥΧΙΚΟ
Ομήρου 5, Ψυχικό
210 6772300
6
ΓΛΥΦΑΔΑ
Λαζαράκη & Λ.Γ. Παπανδρέου 5, Γλυφάδα
210 8981700
7
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Π.Π.Γερμανού 11 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
2310 252400
8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνικής Αντιστάσεως 42, Περιστέρι
210 5742222
9
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 120 και Φιλοποιμένως, Πάτρα
2610 240700
10
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λ. Δημοκρατίας 33, Ηράκλειο Κρήτης
2810 301300
11
ΧΑΝΙΑ
Μάρκου Μπότσαρη 1, Χανιά
28210 36161
12
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Βουλής 3, Αθήνα
210 3258000
13
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Μεσογείων 502-504 και Ευκαλύπτων , Αγ. Παρασκευή
210 6084200
14
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31
Δαβάκη 31, Καλλιθέα
210 9538000
15
ΚΑΛAMAΡΙΑ
Εθν. Αντιστάσεως 131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
2310 494000
16
ΓΛΥΦΑΔΑ Χαρ.
Α. Παπανδρέου 6, Γλυφάδα
210 8981700
17
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως 21 & Καραολή, Πειραιάς
210 4138700
18 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) Λ. Βουλιαγμένης 539 & Γερουλάνου 3, Βουλιαγμένη
210 9948660
19
ΚΗΦΙΣΙΑ
Βασ.'Οθωνος 88, Κηφισιά
210 6234660
20
ΜΑΡΟΥΣΙ
Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι
210 6104000
21
ΛΑΡΙΣΑ
Ερ. Σταυρού 9-13, Λάρισα
2410 539700
22
ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Πάροδος Ανθοκήπων 1, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
2310 808400
23
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 33
Δαβάκη 33, Καλλιθέα
210 9538000
24
ΜΑΓΟΥΛΑ
Θέση Σκλήρη Μαγούλα Αττικής
210 5587700
25
ΤΑΥΡΟΣ
Πειραιώς 180, Ταύρος
210 3418600
26
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 39
Στουρνάρη 39, Αθήνα
210 3307200
27
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Βενιζέλου 9 & Μηνά, Θεσσαλονικη
2310 253500
28
ΔΑΦΝΗ
Εθνικής Αντιστάσεως 87-89, Δάφνη
210 9769990
29
Internet
Ερμου και Χλόης 92, Μεταμορφωση
2102892000

