
 

 

10 ΧΡΟΝΙΑ Bonus 
 
Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus γιορτάζει τα 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του.   
 
Στο πλαίσιο του εορτασμού,  Συνεργάτες του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus της Τραπέζης («το 
Πρόγραμμα»), θα προσφέρουν εκατοντάδες δώρα, τα οποία θα μοιραστούν σε κατόχους καρτών Bonus που 
θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με τις Bonus κάρτες τους σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα. Κάθε προωθητική ενέργεια στο πλαίσιο του ανωτέρω εορτασμού θα διενεργείται σε συνεργασία 
με ορισμένο/ους Συνεργάτη/ες του Προγράμματος και θα διέπεται από τους όρους που εκάστοτε 
ανακοινώνονται από την Τράπεζα.  
 

Ο Κωτσόβολος, ένας από τους Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράμματος, προσφέρει 100 δώρα μεγάλης 
αξίας σε 100 τυχερούς κατόχους καρτών Bonus. Αναλυτική περιγραφή των δώρων του ανωτέρω Συνεργάτη 
εμφανίζεται παρακάτω.  
 
Η διάρκεια ισχύος της παραπάνω προωθητικής ενέργειας του Κωτσόβολου ορίζεται από 21/06/2016 έως 
15/07/2016 (εφεξής «Διάρκεια»). 
 
 
Συμμετέχοντες : Στην προωθητική ενέργεια 10 ΧΡΟΝΙΑ Bonus συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που θα 
πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε Bonus Συνεργάτη, όλων των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Bonus, 
εξαιρουμένων των Business Enter Bonus American Express καρτών. Αποτελεί προϋπόθεση οι συναλλαγές 
αυτές να έχουν αποσταλεί από την επιχείρηση και καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Τραπέζης το 
αργότερο έως την 16.7.2016.  Συναλλαγή με άτοκες δόσεις θεωρείται μία (1) συναλλαγή. 
 
Μηχανισμός απόδοσης Δώρων: Τα δώρα αποδίδονται ανά 1.000 συναλλαγές σε Bonus Συνεργάτες. Το πρώτο 
δώρο κερδίζει η συναλλαγή που θα λάβει τον αύξοντα αριθμό 1.000 σε οποιαδήποτε Bonus επιχείρηση. Η 
συναλλαγή με αύξοντα αριθμό 2.000 κερδίζει το δεύτερο δώρο, η συναλλαγή με αύξοντα αριθμό 3.000 το 
τρίτο δώρο, έως και την συναλλαγή με αύξοντα αριθμό 100.000, η οποία κερδίζει το 100 δώρο.  
 
Ως πρώτη συναλλαγή ορίζεται η πρώτη συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί την 21.6.2016 σε φυσικό ή σε 
ηλεκτρονικό κατάστημα Bonus Συνεργάτη και θα καταχωρηθεί πρώτη στα συστήματα της Τραπέζης. Η 
συναλλαγή αυτή θα λάβει τον αύξοντα αριθμό 1. 
 
Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί σε Bonus Συνεργάτη με τρόπο που δεν θα εκδοθεί απόδειξη 
(όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά)  αυτή θα λάβει κανονικά αύξοντα αριθμό και ο Κάτοχος συμμετέχει στην 
προωθητική ενέργεια. 
 
Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη 
συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα, μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει 
η Τράπεζα, των δηλωθέντων στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της προωθητικής 
ενέργειας και την παράδοση των δώρων. Τα στοιχεία των κατόχων των οποίων οι συναλλαγές τους κέρδισαν 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παρούσα προωθητική ενέργεια και πιθανή διενέργεια έρευνας 
ικανοποίησης των νικητών από αυτήν. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης θα 
πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν καταγεγραμμένης τηλεφωνικής συναίνεσης των νικητών. 
 



 

 

Ο Κάτοχος, η συναλλαγή του οποίου κέρδισε, θα δει στην απόδειξη της συναλλαγής το ακόλουθο 
ενημερωτικό μήνυμα: 
 
«10 Χρόνια Βοnus! Συγχαρητήρια. Κερδίσατε «ένα δώρο» από τον Κωτσόβολο. Ενημερωθείτε στο 210 
9892850. » 
 
Σε αυτό το ενημερωτικό μήνυμα, στη θέση της έκφρασης «ένα δώρο», θα αναφέρεται επακριβώς το δώρο 
που κερδίζει ο Κάτοχος. 
 
Οι νικητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή/και μέσω ενημερωτικού sms από την Τράπεζα για το δώρο που 
κέρδισαν. Τα δώρα θα παραδίδονται από τον Κωτσόβολο στους νικητές. Η απόδοση των δώρων είναι 
προαιρετική και οι νικητές δύνανται να αρνηθούν την παραλαβή τους.  Οι νικητές έχουν την δυνατότητα να  
ενημερωθούν καλώντας και οι ίδιοι στον τηλεφωνικό αριθμό 210 9892850. 
 
Συγκεκριμένα, τα δώρα που προσφέρονται από τον Κωτσόβολο στο πλαίσιο της ανωτέρω προωθητικής 
ενέργειας (εφεξής «Δώρα») είναι τα ακόλουθα: 
 

TMX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

10 
F&U ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED FL43334P 

ή JVC TV 40'' LED LT40V550 
2.000, 12.000, 22.000, 32.000, 42.000, 52.000, 62.000, 

72.000, 82.000, 92.000 

2 
ROHNSON ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 

R9120 
10.000, 60.000 

2 
TEFAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

GV8981 
20.000, 70.000 

2 
PHILIPS ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

GC9642/60 
30.000, 80.000 

2 
SIEMENS ΣΚΟΥΠΑ VSQ8POWER2 

EXTREMEPOWER 
40.000, 90.000 

2 
KENWOOD ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ 
KVC5010T SENSE CHEF 

50.000, 100.000 

10 
SONY ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

MDRZX110  
4.000, 14.000, 24.000, 34.000, 44.000, 54.000, 64.000, 

74.000, 84.000, 94.000 

10 
SONY ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

DSCW830  COMPACT 
6.000, 16.000, 26.000, 36.000, 46.000, 56.000, 66.000, 

76.000, 86.000, 96.000 

10 
LENOVO TABLET YOGA 3 8” 

16GB WIFI  
8.000, 18.000, 28.000, 38.000, 48.000, 58.000, 68.000, 

78.000, 88.000, 98.000 

50 
94FIFTY MEN’S SIZE SMART 

SENSOR BASKETBALL 

1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000, 15.000, 
17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 25.000, 27.000, 29.000, 
31.000, 33.000, 35.000, 37.000, 39.000, 41.000, 43.000, 
45.000, 47.000, 49.000, 51.000, 53.000, 55.000, 57.000, 
59.000, 61.000, 63.000, 65.000, 67.000, 69.000, 71.000, 
73.000, 75.000, 77.000, 79.000, 81.000, 83.000, 85.000, 
87.000, 89.000, 91.000, 93.000, 95.000, 97.000, 99.000 

 

 



 

 

Όλα τα προβλεπόμενα Δώρα είναι προσωπικά, προκαθορισμένα και δεσμευτικά για τον νικητή, επομένως 
δεν τροποποιούνται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα κατ’ επιλογή του νικητή.  
 
Ο Κωτσόβολος φέρει την ευθύνη για την παράδοση των Δώρων καθώς και για την κατάσταση και ποιότητα 
αυτών.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus.  www.alpha.gr/bonus  

http://www.alpha.gr/bonus

