Όροι & Προϋποθέσεις προώθησης
1. Γενικά
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την ενεργοποίηση της καμπάνιας
Global Welcome back (Προώθηση), η οποία διοργανώνεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. Στέφανος - Αττική, Ελλάδα και με αριθμό
εμπορικού μητρώου CHE-106.826.832 (Διοργανωτής)
Συμμετέχοντας στην Προσφορά, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις
(Όροι και Προϋποθέσεις).
Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στο κατάστημα ή
στους ιστότοπους: https://win.dufry.cloud/#/1aeddeb9d99f1e8b613d
2. Περίοδος
προσφοράς Αυτή η προσφορά θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου π.μ. CET στις 15 Ιουλίου
2021 και θα ολοκληρωθεί στις 23.59 μ.μ. CET στις 31 Οκτωβρίου 2021 ή όσο
διαρκούν τα αποθέματα / βραβεία, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο (Περίοδος
προσφοράς)
3. Συμμετέχοντα καταστήματα
Τα καταστήματα που συμμετέχουν σε αυτήν την προσφορά είναι τα εξής:
AIA Intra Shengen AIA Intra Perfumes [5601]

AIA Intra Shengen INTRA MICHAEL KORS [5615]
AIA Intra Shengen INTRA ARMANI [5621]
AIA Intra Shengen AIA Intra Victorias Secret [5611]
ΔΑΑ Intra Shengen ΕΝΔΟ HUGO BOSS [5618]
ΔΑΑ Intra Shengen ΕΝΔΟ catcher ήλιο [5622]
ΔΑΑ Intra Shengen ΕΝΔΟ KORRES [5619]
ΔΑΑ Intra Shengen ΔΑΑ Intra Swatch [5608]
ΔΑΑ Intra Shengen ΕΝΔΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ III [5626]
ΔΑΑ Intra ShrA τελευταίας στιγμής [5605]
AIA Intra Shengen INTRA COLLECTIVE [5625]
AIA Intra Shengen INTRA ZEUS & DION [5623]
AIA Intra Shengen Intra AGTM [5627]
AIA Intra Shengen INTRA LAST LAST MINUTE [5620]
AIA Extra Schengen AIA Extra Perfumes-Tobacco-Liquor [5711]
AIA Extra Schengen AIA Extra Luxury [5717]
AIA Extra Schengen EXTRA ARMANI [5725]
AIA Extra Schengen EXTRA POLO RALPH LAUREN [5723]
AIA Extra Schengen Extra Last Last Minute [5716]
AIA Extra Schengen Extra Max Mara [5733]
AIA Extra Schengen TIME BOX [5717]
AIA Extra Schengen EXTRA MICHAEL KORS [5720]
AIA Extra Schengen EXTRA FERAGGAMO [5721]
AIA Extra Σένγκεν Γυαλιά ηλίου Boutique [5731]
AIA Extra Schengen EXTRA HUGO BOSS [5722]
Θεσσαλονίκη Άλλα αεροδρόμια SKG Θεσσαλονίκη [09]
Ρόδος Άλλα αεροδρόμια RHODES AIR WALK THROUGH
Ηράκλειο Άλλα αεροδρόμια HERAKLION AIR EXTRA
Χανιά Άλλα αεροδρόμια CHANIA AIR INTRA
Μυτιλήνη Άλλα αεροδρόμια MJT Mytilini main [34]
Κέρκυρα Άλλα αεροδρόμια CFU Corfu Intra [07]
Σαντορίνη Άλλα αεροδρόμια JTR Σαντορίνη [51]
Σάμος Άλλα αεροδρόμια SMI Σάμος κύρια [20]
Μύκονος Άλλα αεροδρόμια JMK Μύκονος [25]
Κως Άλλα αεροδρόμια KGS Kos intra 1 [10]
AIA Όλοι οι χρήστες AIA SUNCATCHER [5320]
AIA Όλοι οι χρήστες Victorias Secret Όλοι οι χρήστες [5301]
Άκτιο Άλλα αεροδρόμια PVK Aktio [50]
AIA Satelite SATELITE [5820]
Σκιάθος Άλλα αεροδρόμια JSI Σκιάθος [24]
Καλαμάτα Άλλα αεροδρόμια KLX Καλαμάτα [36]
Ζάκυνθος Άλλα αεροδρόμια ZTH Κεντρική Ζάκυνθος [11]
Καφελονιά Άλλα αεροδρόμια EFL Καφαλονιά [31]
Κάρπαθος Άλλα αεροδρόμια AOK Κάρπαθος [92]
Άραξος Άλλα αεροδρόμια GPA Araxos [39]
Αχιάλος Άλλα αεροδρόμια VOL Αχιάλος [04]
Λήμνος Άλλα αεροδρόμια LXS Λήμνος [47]
4. Η συμμετοχή
σε αυτήν την προσφορά είναι ανοιχτή μόνο σε επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω του

αεροδρομίου ηλικίας 18 ετών ετών και άνω, με εξαίρεση:
Διοίκηση, εργαζόμενοι και διευθυντές του Διοργανωτή ή εταιρείες που συνδέονται με
την προώθηση
Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές των Airport
(συμμετέχοντες)
5. Πώς να εισέλθουν
στην Προσφορά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της περιόδου
προσφοράς:
μια . Για να πραγματοποιήσετε μια αγορά στα συμμετέχοντα καταστήματα και να
πληρώσετε με κάρτα VISA.
σι. Για να σαρώσετε τον κωδικό QR που υπάρχει στο τιμολόγιο, το οποίο θα σας
αποστείλει στο http://win.dufry.cloud/#/visa-gr εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία,
όπως όνομα, επώνυμο, έγκυρη διεύθυνση email και διαβάστε και αποδεχτείτε αυτούς
τους Όρους και προϋποθέσεις.
ντο. Παίξτε τυχερό παιχνίδι, χαράξτε τις αποσκευές και ανακαλύψτε το βραβείο. Η
συμμετοχή σε αυτήν την προσφορά απαιτεί ένα smartphone με αναγνώστη κώδικα
QR και σαρωτή QR Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου
βαρύνουν τον Συμμετέχοντα.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά.
Κάθε Συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί μόνο μία φορά για να έχει την ευκαιρία να
κερδίσει το ταξίδι (τυχαία κλήρωση στο τέλος της Προσφοράς).

6. Επαλήθευση
Εάν μέρος των ζητούμενων δεδομένων λείπει ή υπάρχει σφάλμα, η φόρμα
συμμετοχής θα χαρακτηριστεί ως άκυρη τη στιγμή της κλήρωσης.
7. Κλήρωση και έπαθλα
Το τυχερό παιχνίδι θα αποκαλύψει ένα βραβείο στιγμιαίας νίκης για κάθε παιχνίδι
που παίζεται. (Εγγυημένο βραβείο), Το Εγγυημένο Βραβείο θα αποτελείται από
ψηφιακά βραβεία.
Τα ψηφιακά βραβεία μπορεί να αποτελούνται από πόντους μπόνους Red By Dufry ή
αναβάθμιση κατάστασης Red By Dufry για εξαργύρωση απευθείας στην εφαρμογή
Red By Dufry ως εξής:

Τα ψηφιακά βραβεία μπορεί επίσης να αποτελούνται από: κουπόνια έκπτωσης 5 € ή
10 € που θα εξαργυρωθούν στην επόμενη αγορά σας στο σημείο πώλησης εφόσον
πληρώνεται με VISA, ισχύει για όλες τις κατηγορίες εκτός από τον καπνό. Το
κουπόνι μπορεί να είναι αθροιστικό με προωθητικές ενέργειες καταστήματος εκτός
από οποιοδήποτε επιπλέον κουπόνι Visa ή / και προώθηση.
Η ισχύς των κουπονιών είναι μία ημέρα και για μία μόνο χρήση. Το Εγγυημένο
Βραβείο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί (εν όλω ή εν μέρει) με χρήματα και / ή άλλες
υπηρεσίες ή προϊόντα Το
Εγγυημένο Βραβείο μπορεί να διαφέρει από ένα σημείο πώλησης που συμμετέχει σε
άλλο και μπορεί επίσης να διαφέρει ανά χώρα.
Το Εγγυημένο Βραβείο μπορεί να απολαμβάνεται και να λαμβάνεται μόνο στο
σημείο πώλησης όπου ο Συμμετέχων έχει παίξει εκείνη την ημέρα και δεν θα
παραδοθεί.
Τα βραβεία είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.
Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν επίσης στην τελική κλήρωση του
βραβείου για να κερδίσουν μία εορτή ενός ταξιδιού καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής με
συνολική αξία ΔΥΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩ (12.000 €) το καθένα (Grand Prize). Το
Μεγάλο Βραβείο θα απονεμηθεί μέσω δωροεπιταγής που εκδίδεται από την
Expedia.com σε USD για συνολικό ποσό 14.212 USD (με βάση τη συναλλαγματική
ισοτιμία που είναι διαθέσιμη στις 7 Ιουλίου 2021 στο Oanda.com). Το κουπόνι δώρου
θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και για μία μόνο χρήση
(συμπεριλαμβανομένων πτήσεων, ξενοδοχείων και πακέτων (πτήση +
ξενοδοχεία)). Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις Expedia.com.
Θα υπάρχει ένας νικητής ανά συμμετέχουσα χώρα.
Το τυχαίο ηλεκτρονικό έπαθλο θα διεξαχθεί στο Office 17, Access House, Manor
Road, Ealing, W13 0AS UK από την Odicci Limited, εκπρόσωπος του Διοργανωτή
στις 3 Νοεμβρίου 2021 (κλήρωση βραβείου).

8. Ειδοποίηση για τον νικητή του βραβείου Ο άμεσος
νικητής θα ειδοποιηθεί online μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού scratch & win.
Οι τελικοί νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν μέσω email εντός 14 ημερών από
την κλήρωση.
9. Κλήρωση βραβείου
χωρίς αξίωση Εάν ο νικητής της τελικής κλήρωσης δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί
του ή δεν διεκδικήσει το τελικό έπαθλο σε 3 ημέρες μετρώντας από το email
ειδοποίησης νικητή, θα πραγματοποιηθεί μια τυχαία ηλεκτρονική αναδιατύπωση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα και στη συνέχεια θα παραληφθεί ο νέος νικητής και
επικοινώνησε.

10. Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον συμμετέχοντα θα υποβληθούν σε
επεξεργασία από τον Διοργανωτή με σκοπό τη διαχείριση της Προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένης της κλήρωσης και, εάν επιλεγεί ως νικητής, η παράδοση του
βραβείου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν την Πολιτική Απορρήτου των Προωθητών
μεταβαίνοντας:
https://win.dufry.cloud/#/e77310a6e790f90104fb
11. Γενικά
Ο Διοργανωτής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την Προσφορά ή / και τους
Όρους και Προϋποθέσεις κατά την Περίοδο Προσφοράς ή να διακόψει Αυτή η
Προσφορά χωρίς να δοθεί κανένας λόγος και χωρίς καμία ευθύνη με οποιονδήποτε
τρόπο να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες για ζημιές. Ο Διοργανωτής θα
ανακοινώσει στον Ιστότοπο οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την Προσφορά ή / και
τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τη διακοπή της Προσφοράς.
Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθούν
άκυρες ή ακυρώσιμες, ο Διοργανωτής δικαιούται να υιοθετήσει μία ή περισσότερες
υποκατάστατες διατάξεις που προσεγγίζουν τη φύση και τον σκοπό της άκυρης ή
ακυρώσιμης διάταξης όσο το δυνατόν πιο στενά χωρίς αυτήν / την υποκατάστατη

διάταξη ( s) είναι άκυρο ή άκυρο.
Η Προσφορά θα διοργανώνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της χώρας, η
οποία διεξάγει τον διαγωνισμό, και υπόκειται στην τοπική δικαιοδοσία, εάν ισχύει
Σε περίπτωση ερωτήσεων, παραπόνων ή / και σχολίων σχετικά με την Προσφορά,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διοργανωτή μέσω e-mail:
CustomerService@dufry.com

Όροι & Προϋποθέσεις
προώθησης

