
  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Panathinaikos F.C. Visa
Το κείμενο  που  ακολουθεί  έχει  σκοπό  να  βοηθήσει  τους  κατόχους  πιστωτικών  καρτών
Panathinaikos F.C.  Visa έκδοσης  της  Τράπεζας  Πειραιώς  (εφεξής  οι  «Κάρτες»)  να
κατανοήσουν τους  όρους και  τις  προϋποθέσεις  για  την  παροχή  εκπτώσεων,  στο πλαίσιο
προωθητικής ενέργειας, με τη χρήση των Καρτών, επί των προϊόντων της «GREEN TEAM
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΔΩΡΩΝ» με  διακριτικό
τίτλο «GREEN TEAM  Α.Ε.», που  εδρεύει  στο  Μαρούσι  Αττικής,  οδός  Γερμανικής  Σχολής
Αθηνών αρ. 10 και δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, που
φέρουν  σήματα  και  λογότυπα  του  Παναθηναϊκού  καθώς  και  να  ενημερωθούν  για  τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Όλοι οι  κύριοι  κάτοχοι ανεξαρτήτου εθνικότητας – υπηκοότητας (εφεξής οι  «Κάτοχοι») των
Καρτών,  δικαιούνται  εκπτώσεως  ποσοστού  15%  επί  της  αξίας  των  αγορών  που
πραγματοποιούν με τη χρήση των Καρτών, στα φυσικά καταστήματα της GREEN TEAM, επί
της οδού Τσόχα (Θύρα 9-10) Γήπεδο Παναθηναϊκού, Τ.Κ.:11471 και Πανδρόσου 47, Τ.Κ.: 105
55 , Μοναστηράκι, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.paofc.gr. 
Για  την  περίοδο  …..13.04.2017  έως  31.05.2017,  οι  Κάτοχοι  που  θα  πραγματοποιήσουν
αγορές  με  τη  χρήση  των  Καρτών  μέσω  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  www  .  paofc  .  gr,
δικαιούνται έκπτωσης ποσοστού 20% επί της αξίας των αγορών τους. 
Για να επωφελούνται οι Κάτοχοι της εκπτώσεως, είναι απαραίτητο να πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις: α) Να είναι ενήλικες, β) Να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) Να
καταχωρήσουν  στο  www.paofc.gr τον ειδικό εκπτωτικό κωδικό που θα τους γνωστοποιηθεί
από την Τράπεζα μέσω sms ή/και με αλληλογραφία,  , δ) Να κάνουν χρήση της Κάρτας τους
κατά την αγορά, ε) Να παραμένει σε ισχύ το πρόγραμμα εκδόσεως Καρτών από την Τράπεζα
Πειραιώς  και στ) Κατά την ημέρα πραγματοποίησης της εκάστοτε αγοράς, η Κάρτα να είναι σε
ισχύ, να έχει πιστωτικό περιθώριο πραγματοποίησης συναλλαγών, να μην έχει ακυρωθεί λόγω
κλοπής ή απώλειας και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο.

Η έκπτωση δεν ισχύει επί προϊόντων που έχουν ήδη έκπτωση, επί προσφορών, συλλεκτικών
προϊόντων και εποχιακών ειδών. 

Η  έκπτωση  δεν  ανταλλάσσεται  με  χρήματα  ή  άλλες  παροχές  και  δεν  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί  σε  συνδυασμό  με  άλλες  προσφορές  ή  να  σωρευθεί  με  άλλες  τυχόν
παρεχόμενες εκπτώσεις της GREEN TEAM.

Με  την  είσοδο  και  χρήση  του www.pao  fc  .gr και  την  καταχώριση  του  ειδικού  εκπτωτικού
κωδικού, τεκμαίρεται η συγκατάθεση των Κατόχων με όλους τους όρους, που περιγράφονται
στο  παρόν,  ,  τους  όρους  αγοράς   http://www.paofc.gr/el/ori-chrisis/  και  προστασίας  των
προσωπικών δεδομένων και απορρήτου http://www.paofc.gr/el/politiki-aporritou/ καθώς και τις
διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου
Ιστού.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης
του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του.

Οι παρόντες όροι αποτελούν ενιαίο όλον με την πολιτική απορρήτου, τους όρους αγοράς και
τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας  www  .  paofc  .  gr . Η καταχώριση του εκπτωτικού κωδικού
στην ειδική ζεύξη (link) www  .  paofc  .  gr απαιτείται προκειμένου να δύνανται οι Κάτοχοι Καρτών
να  αναγνωρίζονται  υπό  την  ιδιότητα  του  Κατόχου  Κάρτας  και  να  απολαμβάνουν  της
χορηγούμενης εκπτώσεως. Η έκπτωση ισχύει για όλες τις αγορές που επιθυμεί ο Κάτοχος να
πραγματοποιήσει με χρήση της Κάρτας του για την περίοδο 13..04.2017 έως 31.05.2017, υπό
την προϋπόθεση της  ύπαρξης  διαθεσιμότητας  των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα
www  .  paofc  .  gr. Η GREEN TEAM διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την προωθητική
ενέργεια και τη χορήγηση εκπτώσεως στους Κατόχους των Καρτών καθώς και να τροποποιεί
μονομερώς  τους  παρόντες  όρους,  όπως  επίσης  και  να  προβεί  στη  σύντμηση  ή  και  την
παράταση της διάρκειας της χορήγησης εκπτώσεως ποσοστού 20% για την πραγματοποίηση
αγορών μέσω του  www  .  paofc  .  gr, για οποιοδήποτε λόγο, ανακοινώνοντας τη λήξη μέσω της
Ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς.  Οι δε Κάτοχοι των Καρτών δεν αποκτούν, για το λόγο
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αυτό, κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την  GREEN
TEAM.  Μετά  τη λήξη  της  προσφοράς οι  κάτοχοι  συνεχίζουν  να  έχουν την συμφωνηθείσα
έκπτωση 15% ως «κάτοχοι».

H ενημέρωση του Κατόχου για την παρούσα προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω
της  επίσημης  ιστοσελίδας  της  Τράπεζας  Πειραιώς  www  .  piraeusbank  .  gr ή/και  μέσω  των
μηνιαίων λογαριασμών ή/και  μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας
Πειραιώς www  .  winbank  .  gr ή/και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ σας και της Green Team, αρμόδια για την επίλυση
της είναι  τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.  Για  την εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών,  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στους  αρμόδιους  φορείς  εξωδικαστικής  επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών (π.χ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Συνήγορος του Καταναλωτή
και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών). 
Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα τυχόν
υπάρχει ή παρουσιαστεί σε σχέση με τα παρεχόμενα προϊόντα προς τον Κάτοχο των Καρτών
σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 
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