ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Winter Sales Cosmote & Γερμανός 2021»
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Η ενέργεια «Winter Sales Cosmote & Γερμανός 2021» (εφεξής η «Ενέργεια») διοργανώνεται από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more
(εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος και μόνο για αγορές
προϊόντων αξίας €149 και άνω, που θα πραγματοποιηθούν από 19 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 στα φυσικά
καταστήματα Cosmote & Γερμανός, καθώς και στα ηλεκτρονικά καταστήματα www.cosmote.gr και
www.germanos.gr. Εξαιρούνται από την ενέργεια οι αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
Ενέργειας και αφορούν παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη αυτής.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της Ενέργειας, τα Μέλη του Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν αγορές αξίας
€149 και άνω, στις ως άνω επιχειρήσεις, θα επιβραβευθούν με το 20% της αξίας των αγορών τους σε πόντους
go4more (1€=80 πόντοι), με μέγιστη συνολική αξία αγορών προς επιβράβευση, τα €3.000 ανά Μέλος. Σε περίπτωση
συναλλαγών κατώτερης αξίας των €149, τα Μέλη του Προγράμματος θα επιβραβευθούν με το 1% της αξίας των
αγορών τους σε πόντους go4more (1€=4 πόντοι), δηλαδή θα λάβουν τους βασικούς πόντους του Προγράμματος,
σύμφωνα με την ποντοδοσία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ενέργεια.
3. Οι συναλλαγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της Ενέργειας που ορίζεται στον όρο 1,
και εξ’ ολοκλήρου με χρήση καρτών εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας.
4. Οι πόντοι που θα συλλεχθούν από συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας,
μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος.
5. Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα ανωτέρω ηλεκτρονικά καταστήματα, οι go4more πόντοι θα
αποδίδονται στο Μέλος έως και 5-7 εργάσιμες ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.
6. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ή/και ακύρωσης της συναλλαγής οι βασικοί πόντοι αντιλογίζονται και
οι επιπλέον πόντοι δε θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί.
7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της Ενέργειας με ανακοίνωσή της στο
διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφόσον συντρέχει
σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.nbg.gr.
8. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων, εφαρμοστέο είναι το
Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
9. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων
καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.

