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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κοινή Προσφορά της Τράπεζας Κύπρου και της ExxonMobil Cyprus Ltd
Για πακέτα εμπειρίας Aston Martin Red Bull Racing (AMRBR) και
άλλα συλλεκτικά δώρα AMRBR
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος στην κλήρωση κάποιος κάτοχος κάρτας της
Τράπεζας Κύπρου, είναι να εκτελέσει συναλλαγές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, χρεωστικές
ή/και πιστωτικές («οι Τραπεζικές Κάρτες» ή καθεμιά χωριστά «Τραπεζική Κάρτα») σε
οποιοδήποτε πρατήριο Esso που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ανταμοιβή» κατά την περίοδο
10.3.2020 - 16.5.2020.
2. Κάθε 1 ευρώ συναλλαγής στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Ανταμοιβή»
κατά την προαναφερθείσα περίοδο, ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση.
3. Θα πραγματοποιηθούν δύο κληρώσεις. Μία κλήρωση για την περίοδο 10.3.2020 -12.4.2020
που θα πραγματοποιηθεί στις 23.04.2020 και μία κλήρωση για την περίοδο 10.3.2020 –
16.5.2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 22.05.2020
4. Σε κάθε κλήρωση θα υπάρχουν 2 νικητές και 2 επιλαχόντες για την εμπειρία AMRBR στον
αγώνα του British Grand Prix στο Silverstone στις 17-20.7.2020 και 400 νικητές και 10
επιλαχόντες για τα συλλεκτικά δώρα ARBRB όπως περιγράφεται περιγράφονται παρακάτω.

Α. Το πακέτο για την εμπειρία AMRBR περιλαμβάνει:
i. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για δύο άτομα.
ii. Διαμονή για τρεις (3) νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα.
iii. Φιλοξενία στο AMRBR στο F1 Paddock Club.
iv. Φαγητό και ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
v. Την επίσημη τσάντα της ομάδας με συλλεκτικά δώρα.
vi. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο/ξενοδοχείο.
vii. Μεταφορές από και προς την πίστα/ξενοδοχείο.
viii. Οι τυχεροί και οι συνοδοί τους θα πρέπει να καλύψουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον
έξοδα, όπως μεταφορές, ταξί, επιπλέον γεύματα κ.λπ. οι ίδιοι.

Β. Συνολικά 800 συλλεκτικά δώρα AMRBR θα κληρωθούν. Σε κάθε κλήρωση τα δώρα είναι
τα εξής:
i. Ογδόντα (80) AMRBR καπελάκια.
ii. Ογδόντα (80) AMRBR ανοξείδωτες φιάλες νερού.
iii. Ογδόντα (80) AMRBR φλυτζάνια.
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iv. Ογδόντα (80) AMRBR δερμάτινα keyrings
v. Ογδόντα (80) AMRBR strap carabiner keyrings .
5. Οι τυχεροί που θα κληρωθούν θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών.
6. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση που θα του
υποβληθεί και με την αποδοχή του πακέτου δεσμεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες
δημοσίων σχέσεων.
7. Εάν ένας ή περισσότεροι νικητές αδυνατεί να αποδεχτεί το δώρο ή αποκλεισθεί από τους
όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή λόγω μή
επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής του ή λόγω μη υπογραφής από αυτόν της
Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Προγράμματος, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα ή
λόγω εξαίρεσής του από το Πρόγραμμα ή τέλος σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τον τυχερό και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του Δώρου μέχρι τις
30.4.2020 στις 12.00 το μεσημέρι για την πρώτη κλήρωση και μέχρι τις 31.5.2020 στις 12:00 το
μεσημέρι για την δεύτερη κλήρωση, το αντίστοιχο δώρο θα απονεμηθεί στους επιλαχόντες κατά
σειρά κλήρωσής τους.
8. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (7) ανωτέρω, το πακέτο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με
μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
9. Οι συναλλαγές με κάρτες που πραγματοποιούνται σε πρατήρια Esso που δεν συμμετέχουν
στο πρόγραμμα Antamivi δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.
10. Οι κάτοχοι τραπεζικών καρτών δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των καρτών αυτών,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου που ισχύει από καιρό
σε καιρό.
11. Εάν ο κάτοχος της Κάρτας προχωρήσει σε κλείσιμο του Λογαριασμού της αντίστοιχης Κάρτας,
τότε θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν μέχρι την ημερομηνία
κλεισίματος του λογαριασμού.
12. Η Τράπεζα Κύπρου και/ή η ExxonMobil Cyprus Ltd διατηρούν το δικαίωμα να
τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
13. Η Τράπεζα Κύπρου και/ή η ExxonMobil Cyprus Ltd διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύουν
φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό από την κλήρωση και την παράδοση των πακέτων
στους νικητές καθώς και να δημοσιεύουν το όνομα, τις φωτογραφίες και το πακέτο χωρίς καμιά
χρέωση. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει ή/και να συμπεριλάβει το όνομα και/ή τη
φωτογραφία του ή/και το πακέτο σε οποιαδήποτε σχετική δημοσίευση ή άλλη ανακοίνωση,
νομιμοποιεί την Τράπεζα Κύπρου να αρνηθεί την χορήγηση του πακέτου.
15. Η Τράπεζα Κύπρου και/ή η ExxonMobil Cyprus Ltd θα ειδοποιήσουν τηλεφωνικά ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους νικητές.
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Σε περίπτωση που ο νικητής για οποιοδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στην τηλεφωνική κλήση ή
το ηλεκτρονικό μήνυμα και/ή αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού του τηλεφωνικώς ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 30.4.2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι ώρα Κύπρου για την
πρώτη κλήρωση και μέχρι τις 31.5.2020 η ώρα 12.00 το μεσημέρι ώρα Κύπρου για την δεύτερη
κλήρωση, ή αφού ειδοποιηθεί ΔΕΝ παρουσιαστεί στον τόπο και τον χρόνο που θα του
υποδειχθεί, τότε θεωρείται ότι έχει απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το πακέτο/δώρο
και/ή Τράπεζα Κύπρου και/ή την ExxonMobil Cyprus Ltd διατηρούν το δικαίωμα είτε να
παραχωρήσουν το πακέτο σε επιλαχόντα είτε να το διαθέσουν διαφορετικά κατά την απόλυτη
κρίση τους.
16. Η Τράπεζα Κύπρου και/η ExxonMobil Cyprus Ltd δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε
διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα
πακέτα.
17. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από την Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου και/η
ExxonMobil Cyprus Ltd δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή
ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει άμεσα, έμμεσα, ολικώς
ή μερικώς από την αποδοχή του πακέτου.
18. Η Τράπεζα Κύπρου και/η ExxonMobil Cyprus Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους, να
αποκλείσουν οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή στην
κλήρωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
συμμετοχής ή την ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων.
19. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων και των «Όρων Χρήσης Καρτών» της Τράπεζας
20. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
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