ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Δώστε ώθηση στον εαυτό σας! «Αγοράστε προϊόντα Trust αξίας 40€ και αποκτήστε
δωρεάν μια μονάδα ισχύος (powerbank)!
Γενικοί όροι
Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για την «Ανοιξιάτικη προωθητική
ενέργεια – Δώστε ώθηση στον εαυτό σας! Αγοράστε προϊόντα Trust αξίας 40€ και
αποκτήστε δωρεάν μια μονάδα ισχύος (powerbank)!» (εφεξής: «η Προωθητική
Ενέργεια»), η οποία οργανώνεται από την Trust International για την προώθηση της
πώλησης των προϊόντων Trust. Ο Οργανωτής της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας είναι
η Trust International B.V. (εφεξής: «ο Οργανωτής»), μια εταιρεία καταχωρισμένη στην
Ολλανδία με αριθμό εταιρείας 23078603.
1. Προωθητική ενέργεια
• Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας είναι η προώθηση των προϊόντων Trust
(Προϊόντα).
• Η Προωθητική Ενέργεια για τα προϊόντα θα διαρκέσει από 12/04/2021 έως και
24/05/2021 (εφεξής αναφερόμενη ως:
η Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας).
• Αυτή είναι μια προσωρινή Προωθητική Ενέργεια.
• Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για την αγορά ενός ή περισσότερων
προϊόντων με συνολική αξία αγοράς τουλάχιστον 40€, τα οποία πωλήθηκαν από
συνεργάτες της Trust σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Σλοβακία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και άλλες
συμμετέχουσες αγορές.
• Τα μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα από
επιστροφές, εξαιρούνται από αυτήν την Προωθητική Ενέργεια.
• Αίτημα για το Δώρο μπορεί να υποβληθεί έως και τις 31/05/21.
• Η επικοινωνία αναφορικά με την Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατή για τέσσερις
εβδομάδες μετά το
πέρας της Περιόδου Καταχώρισης, έως και τις 28/06/21.
• Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την Προωθητική Ενέργεια ή να
τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Προωθητικής Ενέργειας
οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να δηλώσει τους λόγους γι’ αυτήν την ενέργεια. Κατόπιν,
θα αναρτηθεί μια αναθεωρημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων της
Προωθητικής ενέργειας στην τοποθεσία www.trustpromotions.com, που θα
αναφέρει την ημερομηνία τροποποίησης.
2. Συμμετοχή
• Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια δεσμεύονται από τις
προϋποθέσεις των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων της Προωθητικής Ενέργειας·
• Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι δωρεάν·
• Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια πραγματοποιείται –μετά την αγορά και
παραλαβή των Προϊόντων– μέσω καταχώρισης στην τοποθεσία
www.trustpromotions.com

• Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι εφικτή μόνο για Συμμετέχοντες οι
οποίοι κατοικούν σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Σλοβακία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ρουμανία και άλλες
συμμετέχουσες αγορές.
• Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στην παρούσα Προωθητική ενέργεια
μόνο μία φορά ανά αγορά προϊόντων αξίας 40€, έως και τρεις φορές το μέγιστο,
ολοκληρώνοντας την καταχώρισή του στην Τοποθεσία Web της Προωθητικής
Ενέργειας. Σημειώστε ότι ο Συμμετέχων πρέπει να καλύψει ο ίδιος το κόστος τυχόν
χρεώσεων για συνδέσεις τηλεφώνου ή Internet.
• Επιπρόσθετα των προσωπικών πληροφοριών, πρέπει να υποβληθεί επίσης ένα
αντίγραφο του παραστατικού. Το αποδεικτικό αγοράς πρέπει να αναφέρει σαφώς
την ημερομηνία αγοράς, το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά και τη συνολική
τιμή των Προϊόντων.
• Οι υποβληθείσες πληροφορίες επαληθεύονται βάσει της ημερομηνίας αγοράς, του
καταστήματος από το οποίο έγινε η αγορά και των αγορασμένων προϊόντων. Το
αποσταλέν αποδεικτικό αγοράς πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι τα προϊόντα
αγοράστηκαν εντός της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
• Η Trust δεν αποδέχεται αιτήματα για προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν από το eBay ή
το Marketplace.
3. Δώρο
Εάν ο Συμμετέχων πληροί όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Προωθητικής
Ενέργειας, δικαιούται μια Μονάδα ισχύος (powerbank) 5.000 mAh,
συμπεριλαμβανομένου ενός καλωδίου micro-USB. Σημειώστε ότι τα αποθέματα
προϊόντων διαφορετικών χρωμάτων για την Προωθητική Ενέργεια είναι
περιορισμένα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εάν δεν υπάρχει απόθεμα στο
χρώμα που επιλέξατε, θα λάβετε μια Μονάδα ισχύος Μαύρου χρώματος.
• Δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης του Δώρου με μετρητά.
4. Λεπτομέρειες
• Κατά τη συμμετοχή, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία και λεπτομέρειες για τα
Προϊόντα.
• Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση e-mail,
ημερομηνία αγοράς και κανάλι πωλήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς της Προωθητικής Ενέργειας, εκτός
εάν αναφέρεται ή έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
• Αφού ο Συμμετέχων υποβάλλει τα στοιχεία του και αυτά είναι σωστά και πλήρη, ο
Οργανωτής θα αποστείλει στον αγοραστή των Προϊόντων το Δώρο στο τέλος της
Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας (από τις 31/05/21).
• Ο Οργανωτής θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει τον Συμμετέχοντα εάν η καταχώρισή
του εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε εντός δύο εβδομάδων από την καταχώριση.
• Εάν εγκριθεί το αίτημα, ο Οργανωτής θα προσπαθήσει να παραδώσει το Δώρο στη
διεύθυνση που δηλώθηκε από τον Συμμετέχοντα εντός 2 εβδομάδων από το τέλος
της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
• Ο Συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που υπέβαλε. Με την υποβολή
των πληροφοριών, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει

τις εν λόγω πληροφορίες, ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές και ότι αυτές οι
πληροφορίες δεν παραβιάζουν κατά κανένα τρόπο τα δικαιώματα ή την
ιδιωτικότητα τρίτων.
• Ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια μέσω
κάποιου τρίτου/μεσολαβητή δεν θεωρείται Συμμετέχων. Ο Οργανωτής
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να εξαιρέσει τέτοια πρόσωπα/τρίτους από τη
Συμμετοχή.
• Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει από έναν
συμμετέχοντα να παρέχει αντίγραφο ενός έγκυρου αποδεικτικού ταυτότητας και το
πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς.
• Σε περίπτωση υποψίας για καταχρηστικές ή αθέμιτες υποβολές, ο Οργανωτής
ενδέχεται να αποφασίσει την εξαίρεση συγκεκριμένων συμμετεχόντων χωρίς να
δηλώσει τους λόγους.
5. Υπαιτιότητα
• Ο Οργανωτής, τα βοηθητικά άτομα που απασχολούνται από τον Οργανωτή ή/και
τρίτα μέρη δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή/και έμμεση,
προερχόμενη από ή σχετιζόμενη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την Προωθητική
Ενέργεια.
• Σφάλματα εκτύπωσης, ορθογραφίας, τυπογραφικά ή παρόμοια δεν αναιρούν το
νόημα και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν υποχρεώσεις για τον Οργανωτή.
• Ο Οργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (ή τις συνέπειες αυτής)
προκλήθηκε από τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που συνέβησαν
στην τοποθεσία Web, ούτε για οποιαδήποτε
ζημία ή αποθετική ζημία προκλήθηκε από τη χρήση, την παρουσίαση, την παροχή ή
την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της τοποθεσίας Web ή συνδέσμων προς
τοποθεσίες Web τρίτων.
6. Παράπονα ή διαφωνίες
• Η παρούσα Προωθητική ενέργεια ισχύει μόνο σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πολωνία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία,
Ρουμανία και άλλες συμμετέχουσες αγορές για Προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν
εντός της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
• Η τοποθεσία Web www.trustpromotions.com περιέχει Συχνές Ερωτήσεις και τις
απαντήσεις τους, συνεπώς ανατρέξτε πρώτα εκεί για να δείτε αν περιλαμβάνεται η
ερώτησή σας.
• Παράπονα ή/και ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια
μπορούν να αποστέλλονται εγγράφως στη διεύθυνση promotions@trust.com.
Επικοινωνία αναφορικά με την Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατή για έως και έναν
μήνα μετά το πέρας της Περιόδου Καταχώρισης.
• Ο Οργανωτής δημοσιοποιεί τους επιδιωκόμενους χρόνους εξέτασης και αποστολής
του Δώρου. Ο Συμμετέχων δεν αποκτά δικαιώματα από τους επιδιωκόμενους
χρόνους.
• Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης Συμμετεχόντων από την
Προωθητική Ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή,
εάν πιστεύει ότι ο Συμμετέχων παραβίασε μία ή περισσότερες προϋποθέσεις
συμμετοχής, παρείχε ανακριβείς ή ημιτελείς πληροφορίες, ή ενήργησε με
οποιονδήποτε άλλο νομικά απαράδεκτο τρόπο.

• Με τη συμμετοχή του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, ο Συμμετέχων δηλώνει
ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Προωθητικής Ενέργειας και
συμφωνεί με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Οργανωτής σχετικά με την
παρούσα Προωθητική Ενέργεια. Δεν θα λάβει χώρα αλληλογραφία σχετικά με τους
παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις της Προωθητικής Ενέργειας.
• Η Trust International B.V. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων και
Προϋποθέσεων της Προωθητικής Ενέργειας ή/και πρόωρου τερματισμού της
Προωθητικής Ενέργειας.
7. Τεχνική υλοποίηση
Η τεχνική υλοποίηση της παρούσας τοποθεσίας Web γίνεται από την Kellerman
Bureau in Actie για λογαριασμό της Trust International B.V. Οι αγορές προϊόντων
που υποβάλλουν οι καταναλωτές μέσω της παρούσας τοποθεσίας Web τυγχάνουν
επεξεργασίας από την Kellerman Bureau in Actie.
Τελευταία ενημέρωση 17/2/2021

