
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Προωθητική Ενέργεια “MASTERCARD SPEEDEX PROMO 2020” 

Η εταιρεία με την επωνυμία «SPEEDEX A.E. Ταχυμεταφορών» που εδρεύει στην 
Κηφισιά Αττικής (Σενέκα 24, ΤΚ 145 64), εφεξής καλούμενη ως  «Διοργανώτρια», 
διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο “Mastercard SPEEDEX promo 2020” 
(εφεξής η «Ενέργεια») στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την «Mastercard Europe 
SA» και σύμφωνα με τους επόμενους όρους και προϋποθέσεις. 

Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι 
κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard® (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης), 
η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι 
Συμμετοχής»).  

Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 
22/04/2020 έως και 22/05/2020.  

Προσφορά της Ενέργειας. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής οι οποίοι θα διακινήσουν 
αποστολές εγγράφων ή δεμάτων με την Speedex κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, 
και θα ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους με χρήση της ανέπαφης κάρτας τους 
Mastercard®, κερδίζουν έκπτωση 40% επί των τιμών του επίσημου  τιμοκαταλόγου 
της Speedex. Επιπλέον, για κάθε τέτοια συναλλαγή, 3€ θα δίδονται για την ενίσχυση 
του έργου του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων (δυναμικότητας 400 ατόμων) του 
Δήμου Αθηναίων, ένα κέντρο που ενεργοποιήθηκε εν μέσω κορωνοϊού. 

Προϋποθέσεις. Η εντολή παραλαβής για αποστολή μπορεί να δοθεί με τρεις 
τρόπους:  
α) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Speedex (801 11000 11 (Αστική Χρέωση) & 
210 3407000), β) καλώντας στα τοπικά καταστήματα του δικτύου Speedex (ο 
κατάλογος είναι αναρτημένος στο http://www.speedex.gr ή γ) μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας της Speedex (www.speedex.gr). 

Όταν δίδουν την εντολή παραλαβής, οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να 
δηλώνουν ότι θα πληρώσουν με κάρτα Mastercard® (στο τηλέφωνο ή να το 
αναγράψουν στις παρατηρήσεις κατά στην περίπτωση γ’, ως άνω). 

Η εντολή παραλαβής πρέπει να αφορά αποστολή εγγράφων ή δεμάτων εντός 
Ελλάδος, με χρέωση αποστολέα και παράδοση επομένης ημέρας. Δεν μπορεί να 
αφορά αυθημερόν αποστολή, αποστολές εκτός Ελλάδος και αποστολές με χρέωση 
παραλήπτη. 

Η αποστολή διέπεται από τους ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ «SPEEDEX», οι οποίοι αναφέρονται στην επίσημη 
διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας www.speedex.gr, ως και του Τιμοκαταλόγου 
Υπηρεσιών, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Α.  
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Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει με χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® κατά την 
παραλαβή της αποστολής, από τον διανομέα της Speedex, στο POS μηχάνημα που 
θα έχει μαζί του. Συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται ανέπαφα ή 
πραγματοποιούνται χωρίς χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® ΔΕΝ δίδουν 
δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια και ΔΕΝ κερδίζουν την προσφορά. 

Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard® στο πλαίσιο της 
Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση 
εκδότριας Τράπεζας.  

Διευκρινίζονται τα εξής:  
(α) Η προσφορά δεν ισχύει για εταιρικούς πελάτες με τους οποίους υπάρχει σε ισχύ 
πιστωτικός κωδικός με την Speedex. 
(β) Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές - εκπτώσεις. 
(γ) Για παραδόσεις σε απομακρυσμένες /δυσπρόσιτες περιοχές, απαιτούνται 1-2 
επιπλέον ημέρες με επιπλέον χρέωση, στην οποία δεν ισχύει η έκπτωση 40%. 
(δ) Η έκπτωση 40% ισχύει για τις βασικές και τις πρόσθετες υπηρεσίες, εκτός των 
πρόσθετων χρεώσεων για παραδόσεις σε απομακρυσμένες /δυσπρόσιτες περιοχές, 
όπως αυτές φαίνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α. 

Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.speedex.gr 
και www.facebook.com/MastercardGreece. Η Διοργανώτρια δικαιούται να 
παρατείνει, να αναβάλει, ή να ματαιώσει την Ενέργεια, καθώς επίσης και να 
τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, 
ενημερώνοντας σχετικά με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
www.speedex.gr και www.facebook.com/MastercardGreece και ημερομηνία ισχύος 
της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

Προσωπικά Δεδομένα. Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας 
που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε 
στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.speedex.gr, καθώς και στην πολιτική 
απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς σας. 

Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν 
διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στην 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Σημειώσεις: 

 Οι ημέρες παράδοσης εξαρτώνται από τον προορισμό της αποστολής.  

 Δεδομένων των συνθηκών και του μεγάλου όγκου αποστολών, οι πρόσθετες 
υπηρεσίες «Παράδοση Σάββατου» και «Πρωινή Παράδοση ή με Χρονική Δέσμευση 
Ώρας» ενδέχεται να μην μπορούν να υποστηριχθούν και θα πρέπει να γίνει προ 
συνεννόηση με το κατάστημα εξυπηρέτησης πριν την παραλαβή. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Η Speedex καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση όλων των αποστολών. Ωστόσο, επισημαίνει ότι, δεδομένων των πρωτοφανών 
συνθηκών της πανδημίας και του μεγάλου όγκου αποστολών, είναι πιθανό να προκύψουν 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις. 


