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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Προωθητική Ενέργεια 

 “MASTERCARD @ ΠΛΑΙΣΙΟ, www.plaisio.gr & call center promo 2022” 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την «Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 
(έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 23, Αθήνα), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS A.E.B.E.» που εδρεύει στη Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, με ΑΦΜ: 
094222211 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», διοργανώνει 
προωθητική ενέργεια με ονομασία “MASTERCARD @ ΠΛΑΙΣΙΟ, www.plaisio.gr & call 
center promo 2022” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους επόμενους 
όρους: 

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε 
κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard® (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) η οποία 
έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή 
«Συμμετέχοντες»).  

2. Διάρκεια. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί από 14/02/2022 ώρα 00:00:01 έως και 
27/02/2022 ώρα 23:59:59 

3. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Για την συμμετοχή στην Προωθητική 
Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης συναλλαγής από οποιοδήποτε φυσικό 
κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.plaisio.gr της «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS A.E.B.E.» ή από την τηλεφωνική γραμμή 800 11 12345 και 210 2895000, και η 
πληρωμή με κάρτα Mastercard®, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 

Με την αγορά τηλεόρασης αξίας από 499 ευρώ και άνω (περιλ. ΦΠΑ) και πληρωμή αυτής εξ 
ολοκλήρου με χρήση κάρτας MASTERCARD®, ο καταναλωτής εξασφαλίζει 25% όφελος από 
την αξία της,  σε δωροεπιταγή Πλαίσιο για τις επόμενες αγορές του. 

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:   

(α) Κατά την διαδικασία της αγοράς και πριν αυτή ολοκληρωθεί, ο καταναλωτής που 
ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια θα δηλώσει μία προσωπική και σε 
λειτουργία διεύθυνση e-mail, ώστε να υπάρχει τρόπος αποστολής της δωροεπιταγής. Η 
δήλωση της διεύθυνσης e-mail, ως άνω, είναι απαραίτητη για την έγκυρη συμμετοχή του 
καταναλωτή στην Προωθητική Ενέργεια. 

(β) Εφόσον η αγορά γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.plaisio.gr 
της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», η περιήγηση και οι παραγγελίες και αγορές διέπονται 
από τους Όρους Χρήσης αυτού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην εν λόγω ιστοσελίδα. Η 
συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ως 
έγκυρη, όταν η παραγγελία ληφθεί και πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της χρέωσης της 
κάρτας (post-auth.) μέχρι την λήξη της διάρκειας της περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας. 

(γ) 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.  
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4. Προσφορά της Προωθητικής Ενέργειας. 

Το ποσόν της έκπτωσης ισούται με το 25% επί της αξίας της τηλεόρασης και στρογγυλο-
ποιείται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό και πολλαπλάσιο του 5.  

Η προσφορά θα χορηγηθεί με τη μορφή δωροεπιταγής την οποία κάθε καταναλωτής που 
πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινω-
νίας που έχει δηλώσει, 3 ημέρες μετά την παραλαβή της τηλεόρασης που αγόρασε. 

Ο καταναλωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την δωροεπιταγή σε επόμενη αγορά-του 
οποιουδήποτε προϊόντος, αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από το ποσόν της δωροεπιταγής, που 
θα πραγματοποιήσει σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ, ή μέσω του 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.plaisio.gr ή από την τηλεφωνική γραμμή 800 11 
12345 και 210 2895000.  

Η χρήση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει για μία μόνον αγορά.  

Αποκλείεται η εξαργύρωση της δωροεπιταγής με μετρητά, εν όλω ή εν μέρει. 

Η χρήση της δωροεπιταγής θα πρέπει να γίνει σε διάστημα ενός έτους από την ενημέρωση 
του καταναλωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει. 

Η παρούσα προσφορά δεν επιτρέπεται να συνδυασθεί με οποιαδήποτε προσφορά της 
Τράπεζας που εξέδωσε την κάρτα Mastercard του καταναλωτή (όπως προγράμματα επι-
βράβευσης ή επιστροφής), ή οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προσφορά των καταστημάτων 
ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ακυρώνεται και η έκπτωση της προσφοράς. Δείτε 
τους όρους επιστροφής προϊόντων των καταστημάτων ΠΛΑΙΣΙΟ στην ιστοσελίδα https:// 
www.plaisio.gr/Help/PurchaseInformation/Returns/ReturnGoods.  

5. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει οποιονδήποτε από 
τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνο-
ντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.mastercard.gr και 
www.plaisio.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία 
της σχετικής ανακοίνωσης. 

6. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.mastercard.gr και www.plaisio.gr.  

7. Ευθύνη. Πληροφορίες για την ευθύνη και εγγύηση του προμηθευτή και την ευθύνη του 
πωλητή για ελαττώματα των προϊόντων θα βρείτε στους Όρους Χρήσης οι οποίοι είναι 
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.plaisio.gr.    

8. 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 του 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.plaisio.gr που είναι αναρτημένη στην εν λόγω 
ιστοσελίδα και στην πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς σας. 
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9. Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν 
διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

10. 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 τροπο-
ποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας. 


