ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η HELLENIC POSTCREDIT Α.Ε.Π.Π (εφεξής «PostCredit») που εδρεύει στην Παιανία Αττικής
(40,2 χλµ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 190 02) διοργανώνει διαγωνισµό “eδι@γωνισµός”, στον οποίο δικαίωµα συµµετοχής αποκτούν όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών
καρτών PostCredit, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι ενεργοί χρήστες στην αναβαθµισµένη
υπηρεσία ηλεκτρονικής ενηµέρωσης e-statement καθώς και όσοι θα πραγµατοποιήσουν εγγραφή
σε αυτήν έως τις 06/12/2015. 2. Σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, η PostCredit θα
πιστώσει, κατόπιν κλήρωσης, σε 100 τυχερούς, στην πιστωτική τους κάρτα, το ποσό των 10€, το
οποίο θα καταχωρηθεί στη µηνιαία κατάσταση του λογαριασµού τους ως επιβράβευση για την
εγγραφή τους στην αναβαθµισµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής ενηµέρωσης e-statement. 3. Η
επιλογή των 100 νικητών θα γίνει µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις
16/12/2015 στα γραφεία της PostCredit (40,2 χλµ Αττικής Οδού, 190 02 Παιανία), παρουσία
εκπροσώπων της εταιρείας. 4. Η PostCredit δικαιούται να µαταιώσει την κλήρωση ή να
µεταβάλλει την ηµεροµηνία διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης µέσω της ιστοσελίδας
της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.post-credit.gr. 5. Οι νικητές, αµέσως µετά την κλήρωση, θα
ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την PostCredit στον αριθµό που έχουν δηλώσει. 6. Η πίστωση
του ποσού των 10€, θα πραγµατοποιηθεί βάσει κριτηρίων που έχει ορίσει η PostCredit, σε µια εκ
των καρτών που έχει στην κατοχή του ο νικητής, και εφόσον το προϊόν είναι ενεργό στην
υπηρεσία.

7. Ο διαγωνισµός αφορά πίστωση στο λογαριασµό της πιστωτικής κάρτας των

νικητών ποσού 10€ και όχι µετρητά. Η πίστωση θα πραγµατοποιηθεί στο λογαριασµό της
πιστωτικής τους κάρτας έως τις 31/01/2016. 8. Από το διαγωνισµό εξαιρούνται όλοι οι
εργαζόµενοι στην PostCredit. 9. Η εγγραφή στην υπηρεσία e-statement συνεπάγεται την
αποδοχή των νέων όρων της υπηρεσίας καθώς και την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του κατόχου
στην επεξεργασία από την PostCredit των δηλωθέντων στοιχείων του, δια αυτοµατοποιηµένων
µέσων, µε αποκλειστικό σκοπό την πίστωση του ποσού των 10€, σύµφωνα µε τους παρόντες
όρους. 10. Ο νικητής, προκειµένου να λάβει το πόσο της πίστωσης, δεσµεύεται να παραµείνει
εγγεγραµµένος για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της κλήρωσης στην
αναβαθµισµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής ενηµέρωσης e-statement. 11. 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, ή/και στο newsletter
της PostCredit. 12. Η PostCredit διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει οποιονδήποτε από τους
παρόντες όρους κατά την εύλογη κρίση της και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, κατόπιν
σχετικής ενηµέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.post-credit.gr. 13. Η συµµετοχή στο
διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

