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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.  
 

Η AB Βασιλόπουλος, ένας από τους Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράμματος, 
προσφέρει 600 δώρα μεγάλης αξίας σε 600 τυχερούς κατόχους καρτών Bonus. 
Αναλυτική περιγραφή των δώρων του ανωτέρω Συνεργάτη εμφανίζεται παρακάτω.  
 
Η διάρκεια ισχύος της παραπάνω προωθητικής ενέργειας ορίζεται από 01/10/2016 έως 
31/10/2016 (εφεξής «Διάρκεια»). 
 
Συμμετέχοντες : Στην προωθητική ενέργεια 10 ΧΡΟΝΙΑ Bonus συμμετέχουν όλες οι 
συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν 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 02/11/2016. Συναλλαγή με άτοκες δόσεις θεωρείται μία (1) 
συναλλαγή. 
 
«Μηχανισμός απόδοσης Δώρων: Τα δώρα θα αποδίδονται σε τυχαίες συναλλαγές σε 
φυσικό ή σε ηλεκτρονικό κατάστημα Bonus Συνεργάτη.» 
 
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. 
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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 τα καταστήματα AB 
Βασιλόπουλος. 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. 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 210 989 2850. 
 
Συγκεκριμένα, τα δώρα που προσφέρονται από τα καταστήματα AB Βασιλόπουλος στο 
πλαίσιο της ανωτέρω προωθητικής ενέργειας (εφεξής «Δώρα») είναι τα ακόλουθα: 
 

 Διακόσια Καλάθια με προϊόντα AB Βασιλόπουλος. 

 Τετρακόσιες Δωροεπιταγές AB Βασιλόπουλος Αξίας 100Ευρώ έκαστη.  
 

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. Τα δώρα που δεν θα διατεθούν λόγω άρνησης 
παραλαβής τους από τους νικητές ή λόγω μη δυνατής επικοινωνίας, θα διατεθούν σε 
νέα προωθητική ενέργεια του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus.  
www.alpha.gr/bonus  
 
 

http://www.alpha.gr/bonus

