
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «VISA SPRING 2017» 

  
1. Οργάνωση του Διαγωνισμού 
 
Στο διαγωνισμό «VISA SPRING 2017» (ο «Διαγωνισμός») τον οποίο διοργανώνει η 
«Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο 
Βασίλειο (“Visa”) δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι κύριας 
(συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης ή εταιρικής) πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης 
κάρτας Visa (η «Κάρτα Visa»), που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με τη Visa τράπεζα 
στην Ελλάδα (η «Τράπεζα») εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον  αγορά με αυτή 
από την 1.3.2017 έως την 12.4.2017 (η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλοι οι 
συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται ρητά 
από την απόδοση των βραβείων που αναφέρονται στον όρο 4 κατωτέρω: (α) οι 
εργαζόμενοι στη Visa ή στην «MMS Communications Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» 
ή (β) οι κάτοχοι οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στις Τράπεζες ότι δεν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Οι κάτοχοι περισσότερων της μιας Καρτών 
Visa μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες Visa για τις οποίες οι 
παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό ισχύουν.  
 
2. Μηχανισμός του Διαγωνισμού 
 
Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε από τις Τράπεζες, 
που διενεργεί μία τουλάχιστον πληρωμή με αυτή για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
ένα εμπορικό σημείο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού δύναται να 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού για τη συμμετοχή σε 
αυτόν. Μόνο πληρωμές που γίνονται σε εξοπλισμό POS σε εμπορικά σημεία στην Ελλάδα 
και σε ελληνικούς ή διεθνείς διαδικτυακούς τόπους θα θεωρούνται ως έγκυρες. Πληρωμές 
που διενεργούνται σε εμπορικά σημεία εκτός της ελληνικής επικράτειας, συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ ή σε υποκαταστήματα/ κεντρικά καταστήματα Τραπεζών ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής καταβολές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
Η Visa 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 του Διαγωνισμού. 
 
3. Ανάδειξη των Νικητών 
 
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδεικνύονται με κλήρωση. Ειδικότερα: 
 
α. Τουλάχιστον μια έγκυρη πληρωμή με Κάρτα Visa σε οποιαδήποτε ημέρα καθ’ όλη 
τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει γίνει προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα 
συμμετοχής στην κλήρωση για τα βραβεία. Κάθε τέτοια έγκυρη πληρωμή θα αντιστοιχεί 
σε ένα δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα βραβεία.  
 
β. Η κλήρωση για τα βραβεία θα πραγματοποιηθεί στις 25/04/2017, στις 11:00, στις 
εγκαταστάσεις της MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Α.Ε. (Μενάνδρου 3-5, 
Κηφισιά, Αττική), παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπεράντζα – Πετρίνα 
Κωνστάντε, ή του νόμιμου αναπληρωτή της. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 
ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού.  
 
γ. Πέραν των νικητών, ένας αριθμός επιλαχόντων, όπως καθορίζεται στον όρο 4 
κατωτέρω, θα αναδειχθεί κατά την κλήρωση. Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν το αντίστοιχο 
βραβείο σύμφωνα με την κατάταξή τους, σε περίπτωση που: (α) οι αρχικοί νικητές 
αρνούνται να αποδεχθούν το βραβείο τους για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου 
και του λόγου ανωτέρας βίας) εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ημερομηνία 
ανεύρεσής τους ή (β) στην περίπτωση που οποιοσδήποτε ή όλοι οι αρχικοί νικητές 
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ακυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή (γ) σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε προσπάθεια εύρεσής τους για 5ημέρες είναι ανεπιτυχής. Η περίοδος των 5 
ημερών (κατά περίπτωση) θα ισχύει και για καθέναν από τους επιλαχόντες. 
 
4. Βραβεία 
 
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:  
 
α. 5 νικητές θα κερδίσουν έκαστος 2 διανυκτερεύσεις, για δύο (2) άτομα (δίκλινο 
δωμάτιο), με πρωινό, σε οποιοδήποτε από τα κατωτέρω ξενοδοχεία επιλέξει έκαστος 
νικητής: 

 SIKYON COAST RESORT & SPA  5*, στο Ξυλόκαστρο, 
 OLYMPIA GOLDEN BEACH 5* , στην Κυλλήνη, 
 DU LAC HOTEL & SPA RESORT, στα Ιωάννινα, 
 PORTARIA HOTEL & SPA 4*, στο Πήλιο, 
 ΤΗΕ ΜΕΤ ΗΟΤΕL  5*, στη Θεσσαλονίκη, 
 AVRA IMPERIAL 5*, στην Κρήτη και 
 AEGEON BEACH HOTEL 4*, στο Σούνιο,  

υπηρεσίες περιποίησης spa, στο spa των εν λόγω ξενοδοχείων, για δύο άτομα (έκαστο 
νικητή και τον/ τη συνοδό του), το ακριβές περιεχόμενο και την αξία των οποίων θα 
καθορίσει έκαστο ξενοδοχείο κατά την ελεύθερη κρίση του (εξαιρουμένου μόνο του 
τελευταίου ξενοδοχείου (AEGEON BEACH HOTEL 4*, στο Σούνιο), όπου αντί για 
υπηρεσίες spa θα προσφερθεί ένα δείπνο (buffet) για δύο άτομα, ήτοι το νικητή που θα 
επιλέξει τη διαμονή του στο ξενοδοχείο αυτό και τον/ τη συνοδό του), καθώς και 100€ σε 
προπληρωμένη κάρτα Visa. Οι επιλαχόντες για το βραβείο αυτό θα είναι 3. Η περίοδος 
κατά την οποία οι νικητές του βραβείου αυτού θα μπορούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο 
της επιλογής τους είναι από 1.5.2017 έως 30.6.2017 και από 1.9.2017 έως 30.10.2017, 
ρητώς εξαιρουμένης της περιόδου από 2.6.2017 έως 5.6.2017.   
 
β. 493 νικητές θα κερδίσουν τα εξής ποσά σε προπληρωμένες κάρτες Visa:  

 93 νικητές το ποσό των 100€ έκαστoς, σε προπληρωμένη κάρτα Visa, και 
30 επιλαχόντες και 

 400 νικητές το ποσό των 25€ έκαστoς, σε προπληρωμένη κάρτα Visa και 
100 επιλαχόντες. 

 
γ.  150 νικητές θα κερδίζουν κουπόνια για υπηρεσίες περιποίησης spa των 50€ 
έκαστο, που θα λάβουν από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΧΕΙΡΟΜΑ− ΛΑΞΕΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ − ΣΠΑ − ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «HAMMAM BATHS» που διαχειρίζεται το χώρο 
Hammam Baths (Αγ. Ασωμάτων 17 & Μελιδόνη 1, Θησείο, 10553 Αθήνα), τις οποίες 
(υπηρεσίες) θα πρέπει να λάβουν το αργότερο 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής δωροκάρτας. Οι νικητές θα πρέπει να καλέσουν την εν λόγω εταιρεία για να 
προγραμματίσουν το ραντεβού τους, σε περίπτωση δε μη προσέλευσής τους σε 
προγραμματισμένο ραντεβού και μη έγκαιρης ακύρωσης του ραντεβού (μια ημέρα 
νωρίτερα) η εν λόγω δωροκάρτα τους θα ακυρώνεται. Οι νικητές εκτός Αθηνών θα 
μπορούν να εξαργυρώσουν το βραβείο τους με αγορά προϊόντων ίσης αξίας από το 
διαδικτυακό χώρο της εν λόγω εταιρείας https://hammambaths.gr/. Οι επιλαχόντες για το 
βραβείο αυτό θα είναι 50. 
 
δ.  320 νικητές θα κερδίζουν από δύο (2) δωροεπιταγές των 20€ (ήτοι 40€ συνολικά 
σε δωροεπιταγές) έκαστος την οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν με αγορά προϊόντων 
ίσης αξίας από τα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα της εταιρείας αυτής www.plaisio.gr, σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 
την ημερομηνία έκδοσης της δωροεπιταγής . Οι επιλαχόντες για το βραβείο αυτό θα είναι 
80. 
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Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι νικητές θα 
ενημερωθούν από την αντίστοιχη Τράπεζα (κατά περίπτωση) με κλήση στον αριθμό 
τηλεφώνου τους. Εν συνεχεία εκπρόσωπος της «MMS Communications Ανώνυμη 
Διαφημιστική Εταιρεία». θα έρθει σε επαφή με τους νικητές προκειμένου να γίνουν οι 
κρατήσεις. Όλα τα βραβεία θα παραδοθούν προσωπικά στους νικητές μέσω 
ταχυμεταφορέα.  
 
5. Προσωπικά Δεδομένα 
 
 Η Visa και/ ή οι Τράπεζες και / ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 
τους (εκτελούντες την επεξεργασία) ενδέχεται να επεξεργαστούν δεδομένα 
συμμετεχόντων / νικητών για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, την ανάδειξη των 
νικητών και την απόδοση των βραβείων. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος με εξαίρεση εταιρείες ταχυμεταφορών ή ταξιδιωτικές εταιρείες 
που εμπλέκονται στη διοργάνωση και την απόδοση των βραβείων του Διαγωνισμού. Κάθε 
συμμετέχων δύναται να αξιώσει πρόσβαση ή διαγραφή των δεδομένων του από την 
αντίστοιχη βάση που τηρείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού ενημερώνοντας το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζάς του.  
 
6. Ευθύνη 
 
Για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, η Visa δεν θα έχει ευθύνη για τεχνικά 
προβλήματα που θα σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa ή / και με οποιαδήποτε 
θέματα ή ζημίες σχετίζονται με τα βραβεία λαμβανομένου υπόψη ότι κάποια από αυτά 
σχετίζονται με τρίτα μέρη και η Visa απλώς καλύπτει το σχετικό κόστος. 
 
7. Τροποποιήσεις 
 
Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού) και της ημερομηνίας διεξαγωγής 
της κλήρωσης  ή / και τη διαδικασία του Διαγωνισμού σε περίπτωση που αυτό θεωρείται 
αναγκαίο. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης 
των τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στο διαγωνισμό στο www.visa.gr (ο 
«Διαδικτυακός Τόπος»).  
 
8. Κατάθεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο 
Σπεράντζα – Πετρίνα Κωνστάντε (οδός Ιπποκράτους αριθ. 44Α, 10680 Αθήνα) και 
σχετική πράξη κατάθεσης έχει συνταχθεί. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτο μέρος 
δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων Συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό, όπως έχουν κατατεθεί στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Οι παρόντες 
Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα 
αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο. 
 
9. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων 
καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.  
 
10. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία  
 
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 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 στο Διαγωνισμό.   
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