ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.Προοίμιο
Οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa/MasterCard της
Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Κάρτα/οι Κάρτες»), (συμπεριλαμβανομένων των Καρτών της
Τράπεζας Πειραιώς, της πρώην ΑΤΕbank, του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στην
Ελλάδα, του πρώην δικτύου της Τράπεζας CPB στην Ελλάδα, της πρώην Millennium Bank,
της πρώην Geniki Bank και της πρώην Πανελλήνιας) οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται για
συντομία «οι Κάτοχοι», θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα εξαργύρωσης
εκπτωτικού κουπονιού (στο εξής το Πρόγραμμα) όπως περιγράφεται κατωτέρω, το οποίο
έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Hotels.com,
L.P.. Συγκεκριμένα, οι Κάτοχοι θα δικαιούνται να λάβουν ένα εκπτωτικό κουπόνι με τη
εξαργύρωση του οποίου θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού 10% σε κάθε κράτηση
ξενοδοχείου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, την οποία διενεργούν με τη χρήση της Κάρτας
τους για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 μέσω του διαδικτυακού
τόπου https://el.hotels.com (εφεξής η «Συναλλαγή»), σύμφωνα με την διαδικασία που
ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι παρόντες όροι δεν γεννούν οποιαδήποτε απαίτηση
ή αξίωση του Κατόχου κατά της Τράπεζας ή/και της Hotels.com, L.P..
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Εξαργύρωση Κουπονιού
2.1 Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι Κάτοχοι της Κάρτας του Αγρότη.
2.2 Η έκπτωση παρέχεται για την προπληρωμένη κράτηση ενός μόνο δωματίου ξενοδοχείου
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, υπολογίζεται επί του ποσού της κράτησης (και όχι τυχόν
φόρων ή επιπρόσθετων εξόδων) ενώ δεν ισχύει για:


κρατήσεις πακέτων υπηρεσιών, δηλαδή για κράτηση ξενοδοχείου και αγορά
εισιτηρίου κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Υπηρεσιών Κράτησης
Ομαδικών Ταξιδιών



κρατήσεις που πληρώνονται στο ξενοδοχείο



κρατήσεις που πληρώνονται σε ξένο νόμισμα (διαφορετικό του ευρώ)



κρατήσεις σε ξενοδοχεία που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στη σελίδα https://el.hotels.com)

2.4 Η έκπτωση ισχύει μόνο όταν η πληρωμή της διαμονής γίνεται κατά την κράτηση.
2.5 Η έκπτωση ισχύει επιπλέον τυχόν άλλων προσφορών ή και εκπτώσεων των ξενοδοχείων
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
2.6 Η έκπτωση δεν ισχύει συνδυαστικά με προσφορές από άλλα κουπόνια.

2.7 Η έκπτωση του κουπονιού δεν ισχύει αναφορικά με χρεώσεις που συμπεριλαμβάνουν
επιπλέον επισκέπτες, τηλεφωνικές κλήσεις, τέλη ακύρωσης, στάθμευση ή άλλες χρεώσεις.
2.8 Κατά τη χρήση του εκπτωτικού κουπονιού, δεν υφίσταται συλλογή και δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί

εξαργύρωση

διανυκτερεύσεων

στο

πλαίσιο

του

προγράμματος

επιβράβευσης Hotels.com Rewards.
2.9 Το εκπτωτικό κουπόνι ισχύει για πέντε (5) κρατήσεις ανά πελάτη με πληρωμή μέσω
καρτών Τράπεζας Πειραιώς.
2.10 Η έκπτωση δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, ούτε μπορεί να μεταφερθεί ή να
πωληθεί.
2.11 Ισχύουν οι συνηθισμένοι όροι και προϋποθέσεις κρατήσεων, όπως αναφέρονται στο
https://el.hotels.com.
2.12 Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα.
2.13 Η έκπτωση ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
2.14

Τα

ξενοδοχεία

που

δεν

συμμετέχουν

στο

Πρόγραμμα

αναφέρονται

στο:

http://el.hotels.com/selida/gr-hotel-exclusions/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR
2.15 Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα
2.16 Ισχύει για κρατήσεις έως 31/12/2020 και για διαμονή που θα πραγματοποιηθεί έως
30/06/2021.
3. Ενημέρωση
3.1 Η Τράπεζα σε συνεργασία με την Hotels.com L.P διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μέρους
ή ολόκληρου του Προγράμματος ή προσωρινής ή οριστικής διακοπής του, χωρίς
προειδοποίηση του Κατόχου.
3.2 Η ενημέρωση του Κατόχου για το παρόν Πρόγραμμα αλλά και για το εκπτωτικό κουπόνι
θα γίνεται:
3.3α Για τις Πιστωτικές Κάρτες, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας
www.piraeusbank.gr ή μέσω των Μηνιαίων Λογαριασμών, ή μέσω της Winbank ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
3.3β Για τις Χρεωστικές και Προπληρωμένες Κάρτες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της
Τράπεζας www.piraeusbank.gr, ή μέσω της Winbank ή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Οι όροι του Προγράμματος καθώς και τροποποίηση ή αντικατάσταση τους θα αναρτώνται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr
3.4 Οι παρόντες όροι ισχύουν μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάσταση τους από την
Τράπεζα ή μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του Προγράμματος.
3.5 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νόμιμο ή πραγματικό
ελάττωμα που υπάρχει ή παρουσιαστεί στις παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες προς τον
Κάτοχο των Καρτών της, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

