ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Α) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 10€ για αγορές 50€
Οι Δωροεπιταγές 10€ για αγορές 50€ εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Νέα Κηφισιά,
Ιλισίων & Χαράς 2.

Οι δωροεπιταγές 10€ για αγορές 50€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:







συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή 10€ για αγορές 50€ και άνω
συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή από άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
για εξόφληση λογαριασμών
για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
για αγορά άυλου χρόνου

Β) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 20€ για αγορές 100€
Οι Δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Νέα Κηφισιά,
Ιλισίων & Χαράς 2.
Οι δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:







συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή 20€ για αγορές 100€ και άνω
συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή από άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
για εξόφληση λογαριασμών
για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
για αγορά άυλου χρόνου

Η Εξαργύρωση όλων των Δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 15/5/2015 έως και 30/5/2015 και μόνο στο
κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Νέα Κηφισιά, Ιλισίων & Χαράς 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ»
Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ» δηλώνω
ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των
οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Όνομα
Τηλέφωνο
Πόλη
Ημερομηνία
Γέννησης
Δώρο 1

Επώνυμο
Διεύθυνση
ΤΚ
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
PS 3 500GB + God of War Ascension

Ημερομηνία
Συμμετοχής στην
προωθητική
ενέργεια

Υπογραφή

Κωδικός (G)
Καταστήματος
Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στο κατάστημα ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.
Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα
χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη Mindtrap μέσω fax στον αριθμό, 210-6840923 ή
μέσω e-mail στο: info@mindtrap.com.gr μαζί με τo νικητήριο έντυπο και φωτοτυπία της
ταυτότητας του.
ΣΗΜ:
Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία Mindtrap (τηλ. 210 6840922) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά
στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου έως και τις 20/6/2015 και πως
σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης
εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου μου
αυτομάτως μετά τις 20/6/2015 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του .

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από
την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.
Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr
Υπογραφή
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ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ»
Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ» δηλώνω ότι
αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος,
των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Όνομα
Τηλέφωνο
Πόλη
Ημερομηνία
Γέννησης
Δώρο 1

Επώνυμο
Διεύθυνση
ΤΚ
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
PS 3 500GB + God of War Ascension

Ημερομηνία
Συμμετοχής στην
προωθητική
ενέργεια
Κωδικός (G)
Καταστήματος

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη διαφημιστική ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.
ΣΗΜ:
Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από
την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.
Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr
Υπογραφή

…………………………………………………………………….
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ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα …………………………………………………………………………………………………………………………………
δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2015 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ» που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Mindtrap (Διαφημιστική) και κέρδισα ως
δώρο
…………………………………………………………………………………………………. .
Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και
παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν
μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………………………………………………….

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα
χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη Mindtrap μέσω fax στον αριθμό, 210-6840923 ή
μέσω e-mail στο: info@mindtrap.com.gr μαζί με το νικητήριο κουπόνι και φωτοτυπία της
ταυτότητας του.
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