
 

 

Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Mastercard στο Golden Hall, The Mall 
Athens και Mediterranean Cosmos 2018  

Στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας  και για τις ανάγκες της προβολής της 
Mastercard και της χρήσης των καρτών της, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «M.S.P.S. A.E. (Market Support 
and Promotion Services A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου 
Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), διοργανώνει για λογαριασμό της εταιρείας «Mastercard Europe SA» 
προωθητική ενέργεια με την ονομασία “Προωθητική Ενέργεια Mastercard στο Golden Hall, 
The Mall Athens και Mediterranean Cosmos 2018” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»). Τεχνικός 
σύμβουλος του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία «ΘΡΙΝΙΤΑΣ ΑΕ». 

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω 
που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, διατηρούν 
έγκυρο λογαριασμό χρήστη στο Facebook και είναι κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit 
Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard® ή World Mastercard® που 
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων και των 
προπληρωμένων καρτών Mastercard®) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη 
Τράπεζα στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»).  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι α) της Διοργανώτριας 
M.S.P.S. AE, β) του Τεχνικού Συμβούλου ΘΡΙΝΙΤΑΣ ΑΕ και γ) της εταιρείας «Mastercard 
Europe SΑ», καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς έως και δευτέρου (Β) βαθμού.  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν. 

2.- Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την χρονική περίοδο από την 5η Οκτωβρίου έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και διαιρείται σε τρεις (3) αυτοτελείς περιόδους διάρκειας, 5/10/2018 – 
31/10/2018 η πρώτη, 1/11 – 30/11/2018 η δεύτερη, και 1/12 – 31/12/2018 η τρίτη.  

3.- Μηχανισμός του Διαγωνισμού 

Στον Διαγωνισμό δύναται να συμμετέχει  οποιοσδήποτε κάτοχος κάρτας Mastercard που 
έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες,  ο οποίος διενεργεί μία 
τουλάχιστον έγκυρη ανέπαφη (contactless) πληρωμή με αυτή για την αγορά αγαθών ή 
υπηρεσιών στα Εμπορικά Κέντρα “The Mall Athens”, “Golden Hall” (Αθήνα) και 
“Mediterranean Cosmos” (Θεσσαλονίκη), σε οποιοδήποτε εμπορικό σημείο μέσα σε αυτά 
(πάρκινγκ, καφέ εστιατόρια, καταστήματα κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.  
Πληρωμές που διενεργούνται σε εμπορικά σημεία εκτός των εν λόγω Εμπορικών Κέντρων, 
συναλλαγές μέσω ΑΤΜ ή σε καταστήματα Τραπεζών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
καταβολές δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού αγοράς για τη συμμετοχή σε αυτόν.  

Μόνο πληρωμές που γίνονται σε εξοπλισμό POS θα θεωρούνται ως έγκυρες.  

Μόνο πληρωμές που γίνονται ανέπαφα (contactless) θα θεωρούνται ως έγκυρες. Δεν 
συμμετέχουν στην ενέργεια συναλλαγές που δεν θα πραγματοποιηθούν ανέπαφα  ή θα 
πραγματοποιηθούν χωρίς χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard®. 



 

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συνδεθεί στο 
website www.mastershoppers.gr με τον προσωπικό του Facebook λογαριασμό, να 
παράσχει και να επιβεβαιώσει το προσωπικό του email και να αποδεχθεί τους όρους του 
διαγωνισμού και την πολιτική απορρήτου. Μέσω του website www.mastershoppers.gr έχει 
τη δυνατότητα να αποστείλει μια φωτογραφία του αποκόμματος της ανέπαφης 
(contactless) συναλλαγής που διενέργησε με κάρτα Mastercard® (όχι της απόδειξης αγοράς 
του προϊόντος/ προμήθειας των υπηρεσιών)  από οποιοδήποτε σημείο πώλησης από τα 
εμπορικά κέντρα Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos, κατά την 
διάρκεια οποιασδήποτε από τις αυτοτελείς περιόδους διάρκειας του Διαγωνισμού.  

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται πολλαπλή συμμετοχή σε κάθε αυτοτελή περίοδο της Διάρ-
κειας του Διαγωνισμού και για κάθε απόκομμα διενέργειας ανέπαφης (contactless) 
συναλλαγής με κάρτα Mastercard που θα αποστέλλει ο συμμετέχων μέσω του website 
www.mastershoppers.gr, θα λαμβάνει μία επιπλέον συμμετοχή σε κάθε σχετική κλήρωση. 
Δεν επιτρέπεται να αποσταλεί φωτογραφία του ιδίου αποκόμματος πάνω από μια φορές – 
επιπλέον καταχώριση του θα θεωρείται άκυρη. 

Η Διοργανώτρια ή/ και η Mastercard διατηρούν το δικαίωμα να θεωρήσουν ως άκυρη 
οποιαδήποτε συμμετοχή εάν κρίνουν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, ότι παραβιάζει ή 
καταστρατηγεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού. 

4.- Ανάδειξη των Νικητών 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδεικνύονται με κλήρωση. Ειδικότερα, μετά την λήξη 
κάθε μίας από τις τρεις  (3) αυτοτελείς περιόδους της Διάρκειας του Διαγωνισμού, θα 
διεξάγονται τρεις κληρώσεις. Η πρώτη θα είναι για τις συμμετοχές που προέρχονται από 
ανέπαφες συναλλαγές που θα έχουν διενεργηθεί στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens”, η 
δεύτερη για αυτές που θα έχουν διενεργηθεί στο Εμπορικό Κέντρο “Golden Hall” και η τρίτη 
για αυτές που θα έχουν διενεργηθεί στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos” 
(Θεσσαλονίκη): 

· στις 01.11.2018, στις 11:00, και σε αυτές θα τοποθετηθεί το σύνολο των έγκυρων 
συμμετοχών στο Διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα από την 05.10.2018 έως την 
31.10.2018,  

· στις 03.12.2018, στις 11:00, και σε αυτές θα τοποθετηθεί το σύνολο των έγκυρων 
συμμετοχών στο Διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα από την 01.11.2018 έως την 
30.11.2018 και  

· στις 03.01.2019, στις 11:00, και σε αυτές θα τοποθετηθεί το σύνολο των έγκυρων 
συμμετοχών στο Διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα από την 01.12.2018 έως την 
31.12.2018.  

β. Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που δεν 
επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση και διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.  

γ. Πέραν των νικητών, από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύεται και ένας αριθμός επιλαχόντων. 
Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν το αντίστοιχο Δώρο σύμφωνα με την κατάταξή τους, σε περί-
πτωση που η συμμετοχή κάποιου Νικητή ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων ή 
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αυτόν μέσα στις επόμενες 5 εργάσιμες μέρες ή δεν 
επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία παραλαβής μέσα στις επόμενες 5 εργάσιμες μέρες ή αρνηθεί να παραλάβει το 
Δώρο του. 

http://www.mastershoppers.gr/


 

 

5.- Τα Δώρα 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα δώρα (τα «Δώρα»): 

5.1. Οι νικητές των τριών  (3) κληρώσεων που αφορούν συμμετοχές μέσω ανέπαφων 
συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο “Golden Hall” (Αθήνα) θα 
λάβουν συνολικά τα εξής δώρα: 

 230 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 50€  

 90 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 100€ 

 17 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 500€ 

 18 νικητές θα λάβουν από ένα Δώρο Εμπειρίας μέσα στο Golden Hall:  

o 9 νικητές θα απολαύσουν από μία περιποίηση Special Treatment στο 
κατάστημα attica - περιλαμβάνει υπηρεσίες προσωπικού στυλίστα, make 
up περιποίηση και μία δωροεπιταγή attica αξίας 200€  

o 9 νικητές θα απολαύσουν από μία Περιποίηση Ομορφιάς για 2 άτομα και 
Δείπνο για 2 άτομα – περιλαμβάνει make up, περιποίηση νυχιών και 
χτένισμα σε καταστήματα του Golden Hall όπως Sephora, Fairy Nails, 
κομμωτήριο Δουδέσης και προπληρωμένη κάρτα αξίας 50€ για δείπνο στο 
εστιατόριο Pasteria (εάν η αξία του δείπνου υπερβεί το ποσόν της 
προπληρωμένης κάρτας, ο νικητής θα πρέπει να καλύψει το ποσόν της 
τυχόν διαφοράς)  

Η αναλυτική κατανομή των δώρων αυτών των κληρώσεων ανά αυτοτελή περίοδο του 
Διαγωνισμού, φαίνεται στον συνημμένο πίνακα κατανομής δώρων. 

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών Golden Hall θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που 
αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνον για αγορές που θα 
πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου “Golden Hall”  
που αποδέχονται αυτές τις δωροεπιταγές. Η δωροεπιταγή του καταστήματος attica μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα attica στο 
Εμπορικό Κέντρο Golden Hall. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μερικής 
εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται 
σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.  

Οι δωροεπιταγές Golden Hall καθώς και τα δώρα εμπειρίας μπορούν να εξαργυρωθούν 
μέχρι τις 28/2/2019. 

Για την απόλαυση των δώρων εμπειρίας απαιτείται να προηγηθεί κράτηση. Οι νικητές θα 
λάβουν λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο εξαργύρωσης των σχετικών voucher κατά την 
παραλαβή τους. 

5.2. Οι νικητές των τριών (3) κληρώσεων που αφορούν συμμετοχές μέσω ανέπαφων 
συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos” 
(Θεσσαλονίκη) θα λάβουν συνολικά τα εξής δώρα: 

 185 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 50€  

 70 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 100€ 



 

 

 17 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 500€ 

 15 νικητές θα λάβουν από ένα Δώρο Εμπειρίας μέσα στο Mediterranean Cosmos:  

o 9 νικητές θα απολαύσουν από μία περιποίηση Special Treatment στο 
κατάστημα attica - περιλαμβάνει υπηρεσίες προσωπικού στυλίστα, make 
up περιποίηση και μία δωροεπιταγή attica αξίας 200€  

o 3 νικητές θα απολαύσουν από μία ιδιωτική προβολή  ταινίας στην αίθουσα 
Village Kids Class -περιλαμβάνει προβολή και μενού από jumbo pop corn 
και nachos με τυρί και αναψυκτικό (ώρες ιδιωτικής προβολής 16:00-18:00), 
για μέχρι 10 άτομα 

o 3 νικητές θα απολαύσουν από ένα σετ παιχνιδιών Mindtrap Escape Room – 
κάθε σετ περιλαμβάνει 3 παιχνίδια escape room (ώρες παιχνιδιών από τις 
21:30 και μετά), για μέχρι 6 άτομα 

Η αναλυτική κατανομή των δώρων αυτών των κληρώσεων ανά αυτοτελή περίοδο του 
Διαγωνισμού, φαίνεται στον συνημμένο πίνακα κατανομής δώρων. 

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών Mediterranean Cosmos θα γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους που αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνον για 
αγορές που θα πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου 
“Mediterranean Cosmos” που αποδέχονται αυτές τις δωροεπιταγές. Η δωροεπιταγή του 
καταστήματος attica μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στο 
κατάστημα attica στο Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos. Δεν υπάρχει δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων ή μερικής εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με 
χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.  

Οι δωροεπιταγές Mediterranean Cosmos καθώς και τα δώρα εμπειρίας μπορούν να 
εξαργυρωθούν μέχρι τις 28/2/2019. 

Για την απόλαυση των δώρων εμπειρίας απαιτείται να προηγηθεί κράτηση. Οι νικητές θα 
λάβουν λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο εξαργύρωσης των σχετικών voucher κατά την 
παραλαβή τους. 

5.3. Οι νικητές των τριών (3) κληρώσεων που αφορούν συμμετοχές μέσω ανέπαφων 
συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” (Αθήνα) 
θα λάβουν συνολικά τα εξής δώρα: 

 140 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 50€  

 45 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 100€ 

 9 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 500€ 

 60 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΖΑRA αξίας 50€ 

 20 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΖΑRA αξίας 100€  

 4 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ZARA αξίας 500€  

 15 νικητές θα λάβουν από ένα Δώρο Εμπειρίας μέσα στο The Mall Athens:  



 

 

o 9 νικητές θα απολαύσουν από μία περιποίηση Special Treatment   στο 

κατάστημα attica - περιλαμβάνει υπηρεσίες προσωπικού στυλίστα, make 

up περιποίηση και μία δωροεπιταγή attica αξίας 200€  

o 3 νικητές θα απολαύσουν από μία ιδιωτική προβολή  ταινίας στην αίθουσα 
Gold Class - περιλαμβάνει προβολή και μενού από mini burgers, club 
sandwich, mozzarella sticks, spring rolls, pizza special & margarita και 
αναψυκτικά (ώρες ιδιωτικής προβολής 15:00-16:00 ή 18:00-19:00), για 
μέχρι 10 άτομα 

o 3 νικητές θα απολαύσουν υπηρεσίες Exclusive Shopping στο κατάστημα 
ΠΛΑΙΣΙΟ – περιλαμβάνει το προνόμιο της επίσκεψης στο κατάστημα πριν 
αυτό ανοίξει για το κοινό και μια δωροεπιταγή για αγορές αξίας 500€ (η 
συνολική αξία των αγορών που θα πραγματοποιήσει ο νικητής θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 500€ - εάν η αξία των αγορών υπερβεί το ποσόν της 
δωροεπιταγής, ο νικητής θα πρέπει να καλύψει το ποσόν της τυχόν 
διαφοράς, ενώ εάν η αξία των αγορών είναι μικρότερη του ποσού της 
δωροεπιταγής, ο νικητής δεν δικαιούται να κάνει μερική εξαργύρωση) 

Η αναλυτική κατανομή των δώρων αυτών των κληρώσεων ανά αυτοτελή περίοδο του 
Διαγωνισμού, φαίνεται στον συνημμένο πίνακα κατανομής δώρων. 

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών ΠΛΑΙΣΙΟ και ZARA θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
που αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για αγορές που θα 
πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα, ΠΛΑΙΣΙΟ ή ZARA. Δεν υπάρχει δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων ή μερικής εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με 
χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.  

Οι δωροεπιταγές ΠΛΑΙΣΙΟ και ZARA μπορούν να εξαργυρωθούν σε διάρκεια ενός έτους από 
την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα δώρα εμπειρίας μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι τις 
28/2/2019. 

Για την απόλαυση των δώρων εμπειρίας απαιτείται να προηγηθεί κράτηση. Οι νικητές θα 
λάβουν λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο εξαργύρωσης των σχετικών voucher κατά την 
παραλαβή τους. 

6.- Παράδοση Δώρων 

6.1. Οι Νικητές θα ενημερωθούν, μέσα στις επόμενες 3 εργάσιμες ημέρες από την 
κλήρωση, μέσω email μηνύματος που αποστέλλεται στη διεύθυνση email που δηλώθηκε 
κατά την δημιουργία λογαριασμού στο website www.mastershoppers.gr ότι κέρδισαν και 
ότι για να παραλάβουν το δώρο τους θα πρέπει να συμπληρώσουν  

τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 
τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail) σε κατάλληλη ενότητα του website, στο οποίο θα 
μεταβαίνουν μέσω του ενημερωτικού μηνύματος που θα λάβουν. Αφού συμπληρώσουν τα 
στοιχεία τους, θα ενημερωθούν εντός της ίδιας ημέρας για τo δώρο που έχουν κερδίσει 
καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους.  

6.2. Οι νικητές από τις κληρώσεις που αφορούν συμμετοχές που προέρχονται από ανέπα-
φες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Εμπορικό Κέντρο “Golden Hall” θα παραλά-
βουν το δώρο τους ως εξής: 

http://www.mastershoppers.gr/


 

 

Όσοι κέρδισαν δωροεπιταγή θα την παραλάβουν από το γραφείο υποδοχής & πληροφο-
ριών στο Εμπορικό Κέντρο “Golden Hall” κατά τις ώρες 10:00 έως 20:00 Δευτέρα με 
Σάββατο και το αργότερο μέχρις τις 28/02/2019 που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και 
εξαργύρωση τους.  

Όσοι κέρδισαν δώρο εμπειρίας, θα ενημερωθούν από εκπρόσωπο της εταιρείας “McCann 
Athens” για τον τρόπο παραλαβής και εξαργύρωσης του σχετικού voucher.  

Για την παραλαβή του δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν δημόσιο έγγραφο από το 
οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης). 
Έκαστος νικητής θα υπογράφει δήλωση αποδοχής του Δώρου. 

6.3. Οι νικητές από τις κληρώσεις που αφορούν συμμετοχές που προέρχονται από ανέπα-
φες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos” 
(Θεσσαλονίκη) θα παραλάβουν το δώρο τους ως εξής: 

Όσοι κέρδισαν δωροεπιταγή θα την παραλάβουν από το γραφείο υποδοχής & πληροφο-
ριών στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos” κατά τις ώρες 10:00 έως 20:00 Δευτέρα 
με Σάββατο και το αργότερο μέχρις τις 28/02/2019 που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και 
εξαργυρωση τους. 

Όσοι κέρδισαν δώρο εμπειρίας, θα ενημερωθούν από εκπρόσωπο της εταιρείας “McCann 
Athens” για τον τρόπο παραλαβής και εξαργύρωσης του σχετικού voucher.  

Για την παραλαβή του δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν δημόσιο έγγραφο από το 
οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης). 
Έκαστος νικητής θα υπογράφει δήλωση αποδοχής του Δώρου. 

6.4. Οι νικητές από τις κληρώσεις που αφορούν συμμετοχές που προέρχονται από ανέπα-
φες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” θα 
μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους ως εξής: 

Όσοι κέρδισαν δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ θα παραλάβουν το δώρο από το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ 
που ευρίσκεται μέσα στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens”, κατά τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας του καταστήματος και μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενημέρωσή 
τους.  

Όσοι κέρδισαν δωροεπιταγή ZARA θα παραλάβουν το δώρο τους από την εταιρεία 
ταχυμεταφορών “ACS” στην διεύθυνση που θα δηλώσουν. 

Όσοι κέρδισαν δώρο εμπειρίας, θα ενημερωθούν από εκπρόσωπο της εταιρείας “McCann 
Athens” για τον τρόπο παραλαβής και εξαργύρωσης του σχετικού voucher.  

Για την παραλαβή του δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν δημόσιο έγγραφο από το 
οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης). 
Έκαστος νικητής θα υπογράφει δήλωση αποδοχής του Δώρου. 

6.5. Εφόσον η επικοινωνία με κάποιο Νικητή δεν καταστεί δυνατή ή αυτός δεν συμπλη-
ρώσει τα στοιχεία του στο microsite, χάνει αυτόματα το δικαίωμα στο Δώρο και στη θέση 
του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή 
του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που  
αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται με τον ίδιο 
μηχανισμό που προβλέπεται και για τους αρχικούς νικητές, όπως περιγράφεται στην παρ. 
6.1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε με τους 



 

 

επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το Δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ 
νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. 

 

7.- Τροποποίηση Όρων  

Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει 
οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους 
παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας 
σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/ 
MastercardGreece και στην ιστοσελίδα www. MasterShoppers.gr με ημερομηνία ισχύος της 
ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

8.- Δημοσιότητα  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/ 
MastercardGreece και στην ιστοσελίδα www. MasterShoppers.gr 

9.- Περιορισμός Ευθύνης 

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 
γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους Συμμετέ-
χοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και 
προστηθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδή-
ποτε εγγύηση όσον αφορά στην ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχο-
μένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και 
ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο 
με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Mastercard Europe SA δεν αναλαμβάνουν 
καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε 
χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο 
διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του 
οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του 
Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Mastercard Europe SA δεν θα ευθύνονται  
για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι 
δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. 
Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η 
δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως 
από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι 
οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.   

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία σχέση έχει 
με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται 
από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του. Σε 
κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Facebook που 
απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 

10.- Προσωπικά Δεδομένα 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


 

 

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και 
την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσω-
πικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. 

11.- Αποδοχή Όρων 

Επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) στο σχετικό κουμπί του Messenger δηλώνετε ανεπιφύλακτα 
ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους όπως παρατίθενται, ακόμη και αν 
τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και ότι διαβάσατε 
και αποδέχεστε την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία  

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Η κατανομή των δώρων για κάθε μήνα είναι η παρακάτω: 

GOLDEN HALL 

MALL ΜΗΝΑ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

50€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

100€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

500€ ΔΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Golden 
Hall 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 80 
35 

 
7 

3 Attica Special 
Treatment/ 

3 Περιποιήσεις 
Ομορφιάς & Δείπνο 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 80 30 5 

3 Attica Special 
Treatment/ 

3 Περιποιήσεις 
Ομορφιάς & Δείπνο 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 70 25 5 

3 Attica Special 
Treatment/ 

3 Περιποιήσεις 
Ομορφιάς & Δείπνο 

ΣΥΝΟΛΟ: 230 90 17 

9 Attica Special 
Treatment/                                
9 Περιποιήσεις 
Ομορφιάς & Δείπνο 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE MALL ATHENS 

MALL ΜΗΝΑ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

50€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

100€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

500€ ΔΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΤΗΕ MALL 
ATHENS 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 80 25 5 

3 Attica Special 
Treatment/1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Gold Class/ 1 
Exclusive Shopping 
στο κατάστημα 
ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 60 20 4 

3 Attica Special 
Treatment/ 1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Gold Class/ 1 
Exclusive Shopping 
στο κατάστημα 
ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 60 20 4 

3 Attica Special 
Treatment/ 1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Gold Class/ 1 
Exclusive Shopping 
στο κατάστημα 
ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 

200 65 13 

9 Attica Special 
Treatment / 3 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Gold Class / 3 
Exclusive Shopping 
στο κατάστημα 
ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDITERRΑNEAN COSMOS 

MALL ΜΗΝΑ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

50€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

100€ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 

500€ ΔΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

MEDITERRΑNEAN 
COSMOS 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 75 25 7 

3 Attica Special 
Treatment /1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Village Kids 
Class /1 Escape Room 
στο Mindtrap  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 55 25 5 

3 Attica Special 
Treatment /1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Village Kids 
Class /1 Escape Room 
στο Mindtrap  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55 20 5 

3 Attica Special 
Treatment /1 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Village Kids 
Class /1 Escape Room 
στο Mindtrap  

ΣΥΝΟΛΟ: 

185 70 17 

9 Attica Special 
Treatment /3 Ιδιωτική 
Προβολή ταινίας στην 
αίθουσα Village Kids 
Class /3 Escape Room 
στο Mindtrap  

 

 


