
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

«Christmas Village promo » 
  

1. Οργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας 

Στην Προωθητική Ενέργεια «Christmas Village promo » (η «Προωθητική Ενέργεια») την 

οποία διοργανώνει η ««VILLAGE ROADSHOW Οργάνωση και Εκμετάλλευση 

Επιχειρήσεων Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ελλάς Ανώνυμος Εταιρεία» και έδρα το 

Δήμο Παιανίας (οδός 40,2 χλμ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων) (περαιτέρω η 

«Village»), σε συνεργασία με τη «Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1 Sheldon 

Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (“Visa”) δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι 

κάτοχοι κύριας (όχι πρόσθετης ή εταιρικής) πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης 

κάρτας VISA ή V PAY, που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με τη Visa τράπεζα στην 

Ελλάδα (η «Κάρτα Visa»), εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον αγορά εισιτηρίου 

για κινηματογραφική ταινία, κατά το χρονικό διάστημα από 17.12.18 έως 07.01.19 (η 

«Περίοδος της Προωθητικής Ενέργειας»), από: (α) τα φυσικά ταμεία των 

κινηματογράφων που διαχειρίζεται η Village (οι «Κινηματογράφοι») εξαιρουμένων των 

ταμείων των Village Gold Class και των Village Bowling ή (β) τους αυτόματους πωλητές 

εισιτηρίων Village Click & Collect που βρίσκονται στους χώρους των Κινηματογράφων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. 

Εξαιρούνται ρητά από την απόδοση των Δώρων που αναφέρονται στον όρο 4 κατωτέρω: 

(α) οι εργαζόμενοι στη Visa ή στην Village ή στην «MMS Communications Ανώνυμη 

Διαφημιστική Εταιρεία» ή (β) οι κάτοχοι οποιασδήποτε εταιρικής κάρτας Visa ή (γ) οι 

κάτοχοι οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στον Κινηματογράφο που 

επισκέπτονται και στον οποίο αγοράζουν το εισιτήριό τους με Κάρτα Visa ότι δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια.  

 

2. Μηχανισμός της Προωθητικής Ενέργειας 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa, που αγοράζει εισιτήριο για κινηματογραφική ταινία 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο 1 ανωτέρω, κατά την Περίοδο της 

Προωθητικής Ενέργειας, θα συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια. Μόνο πληρωμές που 

γίνονται με χρέωση Κάρτας VISA σε εξοπλισμό POS σε φυσικά καταστήματα της Village 

ή με χρέωση Κάρτας VISA στους αυτόματους πωλητές εισιτηρίων θα θεωρούνται ως 

έγκυρες. Οποιασδήποτε άλλης μορφής καταβολές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, υπό την 

έννοια ότι κάθε φορά που κάτοχος Κάρτας Visa ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία κατά 

την Περίοδο της Προωθητικής Ενέργειας, κερδίζει και ένα κουπόνι που θα του δίδει τη 

δυνατότητα να κερδίσει το Δώρο, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω, για κάθε εισιτήριο που 

αγοράζει.  

Η Village διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά 

την ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους 

Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. 

 

3. Ανάδειξη των Νικητών 

Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδεικνύονται με τη διαδικασία άμεσης 

ανάδειξης (instant win). Ειδικότερα, ο κάθε συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια θα 

λαμβάνει για κάθε εισιτήριο που αγοράζει με Κάρτα Visa, βάσει της ανωτέρω 

διαδικασίας, και ένα κουπόνι, το οποίο αφού ανοίξει θα διαπιστώσει άμεσα εάν κέρδισε το 

Δώρο.  

 

4. Δώρα 

4.1 Τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας (τα «Δώρα») είναι ένα δωρεάν pop corn 

κανονικού μεγέθους για κάθε νικητήριο κουπόνι που λαμβάνει ο συμμετέχων στην 

Προωθητική Ενέργεια, βάσει της ανωτέρω διαδικασίας.  

4.2 Τα Δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η εξαργύρωση 

του Δώρου, για όσους λάβουν το νικητήριο κουπόνι, θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως 

την 13.1.2018. 

 



 

5. Ευθύνη 

Για τους σκοπούς αυτής της Προωθητικής Ενέργειας, η Visa δεν θα έχει ευθύνη για 

τεχνικά προβλήματα που θα σχετίζονται με τη χρήση των Καρτών Visa ή/ και με 

οποιαδήποτε ζητήματα ή ζημίες σχετίζονται με τα Δώρα και την απόδοση αυτών από τα 

Καταστήματα, λαμβανομένου υπόψη ότι η Visa απλώς καλύπτει το σχετικό κόστος. 

 

6. Τροποποιήσεις 

Η Village διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής 

(συμπεριλαμβανομένης της Περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας ή/ και τη διαδικασία 

της Προωθητικής Ενέργειας) σε περίπτωση που αυτό θεωρείται αναγκαίο. Οποιαδήποτε 

σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων 

Όρων Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια στο www.visa.gr και στο 

www.villagecinemas.gr (από κοινού ο «Διαδικτυακός Τόπος»).  

 

7. Δημοσιότητα 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια καθώς και οι οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις αυτών αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο. 

 

8. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια 

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

Όρων. 

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια θα υπόκεινται στις διατάξεις 

του Ελληνικού δικαίου. Τα δικαστήρια Αθηνών θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια 

να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

των παρόντων Όρων Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. 

http://www.__________.gr/

