
Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια  

“Mastercard Emirates online Promo 2017” 

Η εταιρεία με την επωνυμία «EMIRATES» η οποία εδρεύει στο Ντουμπάϊ Η.Ε.Α. και 
διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα (οδός Λεωφόρος Συγγρού  128 – ΤΚ 11745 Αθήνα), 

εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο 
“MASTERCARD EMIRATES ONLINE PROMO 2017” (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») 
στο πλαίσιο της συνεργασίας-της με την εδρεύουσα στο Βέλγιο εταιρεία 
«Mastercard Europe SA», σύμφωνα με τους επόμενους όρους: 

1.- Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Όσοι δικαιούμενοι συμμετοχής 
αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια για πτήσεις με την αεροπορική εταιρεία Emirates   
με χρήση κάρτας Mastercard® κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, 
κερδίζουν άμεσα 15% έκπτωση στην Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση για 
ετήσιους ναύλους και 10% έκπτωση στην Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση για 
ναύλους προσφοράς. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει 
κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard®, Gold 
Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard®, Debit Mastercard® ή 
Prepaid Mastercard®, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα 
(εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). 

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.  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι υπάλληλοι της   
Διοργανώτριας και της εταιρείας «Mastercard Europe SA», καθώς και οι σύζυγοι και 
οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ανωτέρω. 

3. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το     
χρονικό διάστημα από την 16/01/2017 ώρα 00.00.01 έως και την 16/02/2017 ώρα 
24.00.00. 

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.  

H Προωθητική Ενέργεια ισχύει για μόνον για online κρατήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων που θα γίνουν κατά την διάρκεια τις Προωθητικής Ενέργειας μέσω της 
ιστοσελίδας www.emirates.com/gr/mastercard της αεροπορικής εταιρείας Emirates 

Οι Συμμετέχοντες: 

(α) Επιλέγουν τον επιθυμητό προορισμό/ δρομολόγιο. Η πτήση που επιλέγεται θα 
πρέπει να έχει ως αερολιμένα αναχώρησης τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η 
προσφορά ισχύει για τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής και μονής διαδρομής (one way) 
με απώτατη ημερομηνία πτήσης επιστροφής ή διαδρομής την 30η Ιουνίου 2017. 

http://www.emirates.com/gr/mastercard


(β)  Προχωρούν στην κράτηση των εισιτηρίων τους και εισάγουν σε ειδικό πεδίο 
CUGO code τον κωδικό GRMST17 – Η έκπτωση που αντιστοιχεί στην κράτηση τους 
εμφανίζεται μόλις εισάγουν τον κωδικό. 

(γ)  Επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής για  την συναλλαγή  την πληρωμή με κάρτα 
MasterCard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard®, Debit 
Mastercard® ή Prepaid Mastercard®.  

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

(α) Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, με 
την έννοια ότι κάθε φορά που ο Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολουθεί τη διαδικασία 
που περιγράφεται παραπάνω κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, αποκτά 
τη δυνατότητα να κερδίσει την έκπτωση. 

(β) Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια και η προσφερόμενη έκπτωση δεν θα 
ισχύει για κρατήσεις που αφορούν όλους τους προορισμούς στις Η.Π.Α., την 
Λάρνακα της Κύπρου και την πόλη Guangzhou στην Κίνα. Επίσης, εξαιρούνται 
κρατήσεις που αφορούν πτήσεις κοινού κωδικού της Emirates. Πτήσεις κοινού 
κωδικού είναι εκείνες όπου στην φόρμα κράτησης, στο ειδικό πεδίο, αναφέρεται 
ρητώς ότι εκτελούνται από άλλη αεροπορική εταιρεία. Για παράδειγμα, στο ταξίδι 
Μελβούρνη – Αθήνα, το σκέλος Ντουμπάϊ – Αθήνα εκτελείται από την Emirates, ενώ 
το σκέλος Μελβούρνη – Ντουμπάϊ εκτελείται από άλλη αεροπορική εταιρεία.  

5. Δώρα. Το δώρο  της Προωθητικής Ενέργειας συνίσταται στην παροχή  έκπτωσης 
15%  στην Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση για ετήσιους ναύλους και έκπτωσης 
10% στην Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση για ναύλους προσφοράς στα εισιτήρια 
της Emirates. 

Διευκρινίζεται ότι «ετήσιοι ναύλοι» είναι αυτοί όπου στην φόρμα κράτησης, στο 
ειδικό πεδίο, αναφέρεται «Flex» ή «Flex Plus», ενώ «ναύλοι προσφοράς» είναι 
εκείνοι όπου στην φόρμα κράτησης, στο ειδικό πεδίο, αναφέρεται «Special» ή 
«Saver». 

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά ισχύει αποκλειστικώς και μόνο για τον βασικό ναύλο. 
Δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται επί των πάσης φύσεως φόρων (αεροδρομίου κ.λπ.), 
τελών, επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων. 

Το ταξίδι θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι  30 Ιουνίου 2017. 

Η συμπλήρωση του κωδικού μετά το πέρας της διάρκειας της Προωθητικής Ενέρ-
γειας, ΟΥΔΕΝ δικαίωμα παρέχει στον δικαιούμενο συμμετοχής.  

Για τα εισιτήρια αεροπορικής μεταφοράς που θα εκδοθούν θα ισχύουν οι όροι 
μεταφοράς της εταιρείας Emirates. Επίσης, ισχύουν και οι Κανόνες Ναύλων της 
εταιρείας Emirates, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους κατά την 
πραγματοποίηση της κράτησης, πατώντας το σχετικό πλήκτρο για πληροφορίες.   



Η προσφορά είναι συγκεκριμένη και αποκλείεται η ανταλλαγή με άλλη προσφορά ή 
εξαργύρωση με μετρητά. 

6. 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, www. 
facebook.com/MastercardGreece και www.emirates.com/gr/mastercard, με ημερο-
μηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής 
ανακοίνωσης. 

7. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.mastercard.gr, www.facebook.com/MastercardGreece και www.emirates.com 
/gr/mastercard. 

8. Ευθύνη. Η ευθύνη της «Mastercard Europe SA» περιορίζεται αποκλειστικά και 
μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η «Mastercard Europe SA» δεν θα φέρει καμία  
ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε 
αιτία. 

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 τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση 
οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας. 

http://www.mastercard.gr/
http://www.emirates.com/gr/mastercard
http://www.mastercard.gr/
http://www.facebook.com/MastercardGreece

