
TERMS AND CONDITIONS ON THE 

PARTICIPATION TO THE 

PROMOTION «Taste Greece with Visa» 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Taste 

Greece with Visa» 
 

1. Organization of the Promotion 1. Οργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας 

The Promotion «Taste Greece with Visa» 

(“Promotion”), organized by “Hellenic Duty 

Free Shops S.A.”, with registered offices in 

23 km National Road Athens – Lamia, 

14565, Ag. Stefanos, Attica, Greece, with 

T.I.N. 999080106, of Athens Tax Office for 

Sociétés Anonymes (“HDFS”), in 

cooperation with Visa Europe Service Inc., 

with registered offices in 1 Sheldon Square, 

London W2 6TT, United Kingdom,  

(“Visa”),  is open to all the holders of a  debit, 

credit or prepaid Visa card, including holders 

of a corporate or an additional Visa card or a 

V Pay Card (“Visa Card”) provided that such 

holders use the Visa Card in order to 

purchase at least one of the following Greek 

products: biscuits, dry nuts, bakery, coffee – 

tea, honey, marmelades, olive oil, oils, 

spreads, snacks, soft drinks, sweets. 

(the “Products”) from the “Hellenic 

Gourmet” section (with the exception of the 

food products which are on sale/offer) in the 

HDFS’ shops located in Athens, 

Thessaloniki, Iraklion and Rhodes (the 

“Shops”), from 7.9.2016 to 30.9.2016 or 

until the available total amount of prizes 

[40.000 euros] runs out (the “Term of the 

Promotion”). All participants must be at least 

18 years old.  

Στην Προωθητική Ενέργεια «Taste Greece 

with Visa» (η «Προωθητική Ενέργεια») την 

οποία διοργανώνει η «Καταστήματα 

Αφορολόγητων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία» 

με έδρα τον Αγ. Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. 

Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14565), με 

ΑΦΜ 999080106 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών,(περαιτέρω η «HDFS»), σε 

συνεργασία με τη «Visa Europe Service 

Inc.» με έδρα στο 1 Sheldon Square, London 

W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (“Visa”) 

δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι 

κύριας, πρόσθετης ή εταιρικής πιστωτικής, 

χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa ή 

V Pay Card (η «Κάρτα Visa»), εφόσον 

πραγματοποιήσουν μια αγορά με Κάρτα 

Visa οποιουδήποτε εκ των εξής Ελληνικών 

προϊόντων: μπισκότα, ξηρούς καρπούς, 

αρτοσκευάσματα, καφές-τσάι, μέλι, 

μαρμελάδες, λάδια, ελιές, πατέ, σνακ, 

αναψυκτικά, γλυκά (τα «Προϊόντα»), στα 

καταστήματα Hellenic gourmet ή στους 

χώρους εντός των καταστημάτων όπου είναι 

τοποθετημένα τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά 

(εξαιρουμένων μόνο αυτών των προϊόντων 

διατροφής που είναι σε προσφορά) σε ένα 

από τα καταστήματα της HDFS σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο (τα 

«Καταστήματα») από την 7.9.2016 έως την 

30.9.2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συνολικού ποσού των δώρων της 

Προωθητικής Ενέργειας ύψους 40.000 ευρώ 

(η «Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας»). 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω 

των 18 ετών.  

 

2. Promotion mechanism 2. Μηχανισμός της Προωθητικής 

Ενέργειας 
Each holder of a Visa Card, who makes a 

payment with it upon purchasing at least one 

Product from any of the aforementioned 

Shops during the Term of the Promotion, 

shall be eligible to participate. Priority order 

will be kept, up to a total amount of prizes 

(40.000 euros). There is no minimum 

threshold for participation. Only payments 

with a Visa Card for purchasing Products at 

the Shops shall be considered valid.  

 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa, που 

διενεργεί πληρωμή με αυτή για την αγορά 

τουλάχιστον ενός Προϊόντος σε ένα από τα 

ως αναφερόμενα Καταστήματα, κατά τη 

Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, θα 

συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια. Θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, έως το 

συνολικό ποσό των δώρων (40.000 ευρώ). 

Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού για τη 

συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. 

Μόνο πληρωμές που γίνονται με Κάρτα Visa 



 

 

HDFS reserves the right to disqualify any 

participation if it considers, at it’s free 

discretion, that any such participation is 

contrary to the Terms and Conditions of the 

Promotion. 

για την αγορά Προϊόντων στα Καταστήματα 

θα θεωρούνται ως έγκυρες.  

Η HDFS διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει 

ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά 

την ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε 

τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους 

Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής της 

Προωθητικής Ενέργειας. 

 

3. Prizes 

 

3. Δώρα 

The prize consists of a discount of 15% 

calculated on the total value of the Products 

only, purchased from the Shops via a Visa 

Card, which will be automatically deducted 

from the entire value of products purchased. 

The prizes are not transferable and cannot be 

cashed. 

Το δώρο συνίσταται σε έκπτωση 15%, 

υπολογιζόμενη στην αξία μόνο των 

Προϊόντων που αγοράζονται από τα 

Καταστήματα μέσω Κάρτας Visa, η οποία θα 

αφαιρείται από τη συνολική αξία των 

αγοραζόμενων προϊόντων. Τα δώρα δε 

μπορούν να μεταβιβασθούν ή να 

ανταλλαγούν με χρήματα. 

 

  

  

4. Liability 4. Ευθύνη 
For the purposes of this Promotion, Visa 

shall not be held liable for any issues that 

may arise (including non-attribution of the 

prize to any participant), taking into 

consideration that Visa is only covering the 

costs of the above prizes. 

Για τους σκοπούς αυτής της Προωθητικής 

Ενέργειας, η Visa δε θα έχει ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν ανακύψουν 

(συμπεριλαμβανομένης και της μη απόδοσης 

του δώρου σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα), 

λαμβανομένου υπόψη ότι η Visa απλώς 

καλύπτει το κόστος των ανωτέρω δώρων. 

 

5. Amendments 5. Τροποποιήσεις  
These Terms and Conditions have been 

uploaded on the websites 

www.dutyfreeshops.gr and www.visa.gr (the 

“Websites”).  

 

HDFS reserves the right to amend these 

Terms and Conditions (including the Term of 

the Promotion and/or the process of the 

Promotion) in case it is deemed necessary. 

Any such amendment will apply as of the 

uploading of the amended Terms and 

Conditions on the Websites.  

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στους 

διαδικτυακούς τόπους 

www.dutyfreeshops.gr και www.visa.gr (οι 

«Διαδικτυακοί Τόποι»).  

Η HDFS διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

(συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας 

της Προωθητικής Ενέργειας ή/ και της 

διαδικασία της Προωθητικής Ενέργειας) σε 

περίπτωση που αυτό θεωρείται αναγκαίο. 

Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει 

από την ημερομηνία ανάρτησης των 

τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων 

Συμμετοχής στους Διαδικτυακούς Τόπους. 

 

 

6. Acceptance of these Terms and 

Conditions 

6. Αποδοχή των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων Συμμετοχής  
The participation to this Promotion 

constitutes unconditional acceptance of these 

Terms and Conditions.  

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια 

συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.  

http://www.dutyfreeshops.gr/
http://www.visa.gr/
http://www.dutyfreeshops.gr/
http://www.visa.gr/


 

7. Applicable Law – Competent Courts 7. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία  
Greek Law shall apply to the present Terms 

and Conditions.  

 

The Courts of Athens shall be exclusively 

competent to hear all disputes arising out of 

the interpretation and/or performance of the 

present Terms and Conditions. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής 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 και Προϋποθέσεων 

Συμμετοχής. 

 

 


