
 

 
                                                                  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ BACK TO SCHOOL  

 
1. Όλοι οι πελάτες μας που κάνουν πληρωμές χρησιμοποιώντας τις κάρτες μας στις 

επιχειρήσεις  
 

➢ Public  
➢ Kotsovolos  
➢ Bionic  

 
θα μπαίνουν σε κλήρωση όπου 50  νικητές θα μπουν σε κλήρωση να κερδίσουν €400 σε 
μορφή e voucher σε μία από τις επιχειρήσεις Public / Kotsovolos /Bionic 

 
2. Η ισχύς της εκστρατείας για τη χρήση των καρτών μας θα αφορά την περίοδο από 

16/08/2021 μέχρι 10/09/2021 στις 3 πιο πάνω επιχειρήσεις. 
 

3. Το e voucher θα προκαθοριστεί από προηγουμένως στον κάθε πελάτη και θα είναι βάση 
διαθεσιμότητας μετά από κλήρωση  
 

4. Το e voucher θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μία από τις πιο πάνω επιχειρήσεις μέχρι τις 
31/12/2021. 
 

5. Η κλήρωση θα γίνει 15 Σεπτεμβρίου 2021. 
 

6. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους 
Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία 
με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν. 
 

7. Εάν ο κάτοχος Κάρτας Visa και/ή Mastercard της Τράπεζας Κύπρου προχωρήσει σε 
κλείσιµo του λογαριασμού της αντίστοιχης κάρτας τότε, θα λάβει μέρος στην κλήρωση για 
τις συναλλαγές που έγιναν µέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού. 
 

8. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή 
Mastercard. 
 

9. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν 
παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα πακέτα.  
 

10. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την 
αποδοχή των πακέτων.  
 

11. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε 
συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην 
ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων.  
 



12. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας 
Κύπρου. 
 

13. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. 
 

 


