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Προωθητική Ενέργεια “MASTERCARD @ www.plaisio.gr & call centre promo 2020” 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την «Mastercard Europe SA», 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 @ www.plaisio.gr & call 
centre promo 2020” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), 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, 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 01/12/2020 ώρα 00:00:01 έως και 31/12/2020 ώρα 24:00:00.  

3. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Για την συμμετοχή στην Προωθητική 
Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης συναλλαγής 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. 

Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που ολοκληρώνουν έγκυρη παραγγελία αξίας τουλάχιστον 
πενήντα ευρώ (€ 50,00) και επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή με κάρτα 
Mastercard®, αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της 
Προωθητικής Ενέργειας. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

(α) Η περιήγηση και οι παραγγελίες και αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 
(eshop) www.plaisio.gr της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», διέπονται από τους Όρους 
Χρήσης αυτού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην εν λόγω ιστοσελίδα.  

(β) 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 Προωθητικής Ενέργειας. 

(γ) 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. 

(δ) Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου 
συγκεκριμένου προϊόντος από αυτά που διατίθενται στα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ. 
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(ε) 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.  

4. Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας. 

Μεγάλο Δώρο. Τέσσερις (4) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα Laptop Dell XPS 9300 i7/16G  

Ημερήσια Δώρα. Κάθε ημέρα της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, εκατό (100) 
τυχεροί, δηλαδή συνολικά 3.100 τυχεροί νικητές, θα κερδίσουν από μία δωρο-επιταγή 
ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας σαράντα ευρώ (€ 40).  

Το Δώρο (δωρο-επιταγή) θα χορηγηθεί με τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού τον οποίο 
κάθε τυχερός νικητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε επόμενη αγορά του αξίας 
τουλάχιστον €40 από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ ή το ηλεκτρονικό 
κατάστημα (e-shop) www.plaisio.gr ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Η δωρο-επιταγή 
μπορεί να εξαργυρωθεί σε διάστημα ενός έτους από την ενεργοποίησή της. 

Όλα τα Δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο της Προωθητικής 
Ενέργειας ορίζονται από αυτήν. Αποκλείεται η ανταλλαγή με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή 
τους με μετρητά. 

Οι δωρο-επιταγές που δεν θα εξαργυρωθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα 
διατεθούν από την Διοργανώτρια σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση της επιλογής-της. 
Επιπλέον, η Διοργανώτρια θα διαθέσει στo σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» , ποσόν 1 
ευρώ για κάθε έγκυρη συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης 
Προωθητικής Ενέργειας, έως του ποσού των 20.000€ 

5. Ανάδειξη νικητών - Κλήρωση.  

5.1. Οι τυχεροί νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 
κάθε Δευτέρα για τις ημερήσιες συναλλαγές της προηγούμενης εβδομάδας. Οι ακριβείς 
ημερομηνίες κληρώσεων είναι οι παρακάτω: 

Ημερομηνία 
Κλήρωσης 

Ολοκλήρωση Παραγγελίας 
/ Οριστικοποίηση Χρέωσης 

Αρ. Νικητών 

07/12/2020 01.12.2020-06.12.2020 600 

14/12/2020 07.12.2020-13.12.2020 700 

21/12/2020 14.12.2020-20.12.2020 700 

28/12/2020 21.12.2020-27.12.2020 700 

04/01/2021 28.12.2020-31.12.2020 400 

 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κληρώσεις, θα αναδεικνύονται σωρευτικά οι εκατό (100) 
νικητές για κάθε ημέρα της εβδομάδας που προηγήθηκε. 

5.2. Οι νικητές που θα κερδίσουν το Μεγάλο Δώρο θα αναδειχθούν, επίσης, με 
ηλεκτρονική κλήρωση. Στην κλήρωση θα τοποθετηθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές που 
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καταγράφηκαν εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία 
της EDPS SA, Παπάγου 31, 16673 Βούλα Αττικής. 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές που θα κερδίσουν από ένα μεγάλο 
Δώρο, καθώς και 4 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. 

5.3. Όλες οι παραπάνω κληρώσεις θα γίνουν 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. 

6. Παράδοση των δώρων. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κλήρωση, οι νικητές 
θα λάβουν από την Διοργανώτρια μήνυμα viber ή e-mail με τον μοναδικό κωδικό που είναι 
απαραίτητος για την εξαργύρωση του δώρου.  

Σχετικά με το Μεγάλο Δώρο, οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από 
την κλήρωση από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας 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 και να τους 
αποστείλει η Διοργανώτρια το Μεγάλο Δώρο. Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον από τους 
νικητές των Μεγάλων Δώρων 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 αποδεικνύονται πλήρως από την καταγραφή αρμόδιου εκπροσώπου 
της Διοργανώτριας, 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 στις 
ιστοσελίδες www.mastercard.gr και www.plaisio.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ 
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

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

9. 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.    

10. Προσωπικά Δεδομένα. Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που 
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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, 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. 
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