ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΤΑΞΙ∆Ι ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ»

1. Η POSTCREDIT Α.Ε.Π.Π («εφεξής POSTCREDIT») που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2 χλµ
Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) διοργανώνει διαγωνισµό ‘’ΤΑΞΙ∆Ι ΠΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΑΘΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ’’, όπου δικαίωµα αποκτούν αυτόµατα όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών
καρτών POSTCREDIT (Visa & MasterCard) εφόσον πραγµατοποιήσουν µε χρήση της κάρτας
τους τρείς (3) τουλάχιστον συναλλαγές (αγορές αγαθών ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό) κατά το χρονικό διάστηµα από 20/06/2014 έως 31/07/2014, ανεξάρτητα από το ύψος
της κάθε συναλλαγής. Κάθε αγορά µε άτοκες δόσεις προσµετράται ως µια συναλλαγή. Για τους
σκοπούς της παρούσας κλήρωσης θα προσµετρώνται οι συναλλαγές για τις οποίες έχει
ενηµερωθεί το µηχανογραφικό σύστηµα των καρτών της POSTCREDIT και έχουν
λογιστικοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία επεξεργασίας των αρχείων της κλήρωσης. 2. Σύµφωνα
µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού η διάρκεια του οποίου ορίζεται για την χρονική περίοδο από
20/06/2014 έως 31/07/2014, η POSTCREDIT θα προσφέρει, κατόπιν κλήρωσης, πέντε (5) διπλά
εισιτήρια για το µεγαλύτερο θέαµα του κόσµου, CIRQUE DU SOLEIL και τη θρυλική παράσταση
QUIDAM, στις 23 Σεπτεµβρίου του 2014, στην Αθήνα. Τα εισιτήρια της κλήρωσης είναι µια
προσφορά της εταιρείας ‘’ΛΑΒΡΥΣ ΕΠΕ’’. 3. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, τη
Παρασκευή στις 8/08/2014 στα γραφεία της POSTCREDIT (40,2 χλµ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1
Μεσογείων , 190 02 Παιανία) παρουσία εκπροσώπων της POSTCREDIT. Η POSTCREDIT
δικαιούται να µαταιώσει την κλήρωση ή να µεταβάλει την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
κλήρωσης, κατόπιν προειδοποίησης µέσω της ιστοσελίδας της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.post-credit.gr. 4. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές του ∆ιαγωνισµού ενώ θα
κληρωθεί και ίσος αριθµός αναπληρωµατικών, στους οποίους θα διατεθούν, ανάλογα µε τη
σειρά ανάδειξής τους, τα εισιτήρια των τυχερών που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως. 5. Ο
κάτοχος θα εξασφαλίζει µία (1) συµµετοχή για κάθε τρείς (3) συναλλαγές που πραγµατοποιεί µε
χρήση της κάρτας του κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ιαγωνισµού, οπότε θα συµµετέχει στην
κλήρωση µε όσες συµµετοχές συγκεντρώσει. 6. Από τις συναλλαγές που επιτρέπουν
συµµετοχή στην κλήρωση (άρθρο 1) εξαιρούνται: α) οι αναλήψεις µετρητών β) οι χρεώσεις που
αφορούν σε ετήσιες συνδροµές, τόκους, υπέρβασης ορίου γ) η µεταφορά υπολοίπου δ) οι
εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες πληρωµές δ) η χρέωση άτοκων δόσεων για αγορά η οποία
πραγµατοποιήθηκε και εκκαθαρίστηκε πριν τις 20/06/2014. 7. Για να µπορούν οι κάτοχοι να
συµµετέχουν στην κλήρωση θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία εξαγωγής του αρχείου, που θα
περιλαµβάνει τους συµµετέχοντες στην κλήρωση, να µην παρουσιάζουν καθυστέρηση
πληρωµών πάνω από 30 ηµέρες, η κάρτα τους να είναι σε ισχύ και να µην έχει ακυρωθεί. 8. Οι
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε χρήση των πρόσθετων καρτών θα προστίθενται στις
συναλλαγές του κυρίου κατόχου ο οποίος θα είναι και ο δικαιούχος συµµετοχής στην κλήρωση.
9. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας, οι συναλλαγές της
συγκεκριµένης περιόδου συνυπολογίζονται στις συναλλαγές της νέας κάρτας που θα εκδοθεί.
10. Από την κλήρωση εξαιρούνται όλοι οι απασχολούµενοι στη POSTCREDIT, στην εταιρεία
‘’ΛΑΒΡΥΣ ΕΠΕ’’, οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του άρθρου 13 του Ν.2472/1997 καθώς και όσοι
ρητά δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στον ∆ιαγωνισµό. 11. Οι νικητές, αµέσως
µετά την κλήρωση, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την POSTCREDIT. Μετά την ειδοποίηση,
οι τυχεροί υποχρεούνται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, να παραλάβουν τα εισιτήρια από
τα γραφεία της POSTCREDIT, 9:00-17:00, στη διεύθυνση: 40,2 χλµ Αττικής Οδού , ΣΕΑ 1
Μεσογείων, 190 02 Παιανία (Τµήµα Marketing & Πωλήσεων), 1ος όροφος, µε την επίδειξη της
αστυνοµικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας τους
εγγράφου και την υπογραφή της αίτησης παραλαβής του δώρου. 12. Στην περίπτωση που οι
νικητές αρνηθούν να παραλάβουν τα εισιτήριά τους ή σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσής τους
εντός δύο (2) ηµερών από την ηµεροµηνία της κλήρωσης, τη θέση τους καταλαµβάνουν οι
αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά κλήρωσής τους. 13. Τα εισιτήρια δεν είναι µεταβιβάσιµα κατά
βούληση του νικητή και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. 14. Η αποδοχή των εισιτηρίων από
τον νικητή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία από την
POSTCREDIT των δηλωθέντων στοιχείων του, δια αυτοµατοποιηµένων µέσων, µε αποκλειστικό
σκοπό την απονοµή των δώρων σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. 15. Οι νικητές συναινούν
στην προβολή των αποτελεσµάτων της κλήρωσης και στην ανακοίνωση του ονόµατός τους
στην ιστοσελίδα της POSTCREDIT στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.post-credit.gr. 16. Η
POSTCREDIT διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους κατά
την εύλογη κρίση της και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης
στην ηλεκτρονική σελίδα www.post-credit.gr. 17. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό συνεπάγεται
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

