
Αναθεωρημένοι Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια 
Διαγωνισμός MasterCard Δεκέμβριος 2021 

Στην Προωθητική Ενέργεια Διαγωνισμός MasterCard Δεκεμβρίου 2021, την οποία 
διοργανώνει η «Mastercard Europe SA », με έδρα στην 198/A, Chaussée de Tervuren, 
1410 Waterloo, Belgium με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας MSPS 
Cyprus Ltd δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι έγκυρης κάρτας Mastercard, 
που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με την Mastercard τράπεζα στην Κύπρο, εφόσον 
πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον αγορά με αυτήν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα Stephanis, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.stephanis.com.cy/ ή μία τουλάχιστον αγορά μέσω ανέπαφης συναλλαγής 
σε οιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων Stephanis από 01.12.2021 έως 
31.12.2021 (εφεξής καλούμενη ως η «Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας). Όλοι οι 
συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. 
Εξαιρούνται ρητώς από την συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Mastercard, της 
διαφημιστικής εταιρείας MSPS Cyprus Ltd και της εταιρείας Αλέξανδρος Στεφανής 
και Σία Λτδ, όσοι ασχολούνται με την διαχείριση της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς 
και οι σύζυγοι και/ή συμβίοι απάντων των ανωτέρω και οι πρώτου βαθμού συγγενείς 
τους. Οι κάτοχοι περισσότερων καρτών Mastercard μπορούν να συμμετέχουν στην 
Προωθητική Ενέργεια με όλες τις κάρτες Mastercard, συμφώνως προς τους παρόντες 
όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. 

1. Διαδικασία Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Οι συμμετέχοντες 
πραγματοποιούν ανέπαφη συναλλαγή με την χρήση κάρτας Mastercard σε 
οιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων Stephanis, ή/και μία συναλλαγή 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.stephanis.com.cy/ και αυτόματα 
συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και την κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί 
την 26/01/2022 στα γραφεία της MSPS Cyprus Ltd , τα οποία βρίσκονται στην 
Λευκωσία, επί της οδού Χριστόδουλου Σώζου αριθ. 2, κτίριο Eiffel Tower, 4ος 
όροφος, γραφείο 402, Τ.Κ. 1096, σύμφωνα με την διαδικασία, που καθορίζεται στον 
Όρο 4 κατωτέρω. Η μεταβολή της ημερομηνίας διενέργειας της κλήρωσης κρίνεται 
αναγκαία λόγω του όγκου συμμετοχών και για λόγους εκτός του ελέγχου της 
Mastercard και της διαφημιστικής εταιρείας MSPS Cyprus Ltd. Η μεταβολή της 
ημερομηνίας διενέργειας της κλήρωσης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην Διάρκεια 
της Προωθητικής Ενέργειας. 
Διευκρινίζεται, ότι για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η 
αγορά συγκεκριμένου προϊόντος. 

2. Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, 
νοουμένου, ότι η κάθε συναλλαγή με την χρήση κάρτας Mastercard θα απέχει 
χρονικά από την προηγούμενη τουλάχιστον 12 ώρες. 

3. Κάθε Συμμετέχων έχει την δυνατότητα να κερδίσει περισσότερα από ένα Δώρα.  
4. Ανάδειξη Νικητών. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθούν με 

κλήρωση. Ειδικότερα, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26/01/2022 και ώρα 
15:00 μ.μ. με την υποβολή όλων των έγκυρων συμμετοχών, στην εταιρεία MSPS 
Cyprus Ltd από το δίκτυο καταστημάτων Stephanis. Ως έγκυρες νοούνται οι 
συμμετοχές, που αφορούν είτε ανέπαφες συναλλαγές με την χρήση κάρτας 
Mastercard, που θα πραγματοποιηθούν κατά την Διάρκεια της Προωθητικής 
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Ενέργειας σε οιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων Stephanis, ή/και 
συναλλαγές με την χρήση κάρτας Mastercard στο ηλεκτρονικό κατάστημα 
https://www.stephanis.com.cy/ . 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο 
δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. 
Πέραν των νικητών, από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός επιλαχόντων. Οι 
επιλαχόντες θα λαμβάνουν το αντίστοιχο Δώρο, σύμφωνα με την κατάταξή τους, σε 
περίπτωση, που: (α) οι αρχικοί νικητές δεν αποδεχθούν το Δώρο τους για 
οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου και του λόγου ανωτέρας βίας) εντός 5 
ημερών από την ημερομηνία ανεύρεσής τους ή (β) οιαδήποτε προσπάθεια 
ανεύρεσής τους για 5 ημέρες είναι ανεπιτυχής. Οι περίοδοι των 5 ημερών θα ισχύουν 
και για καθέναν από τους επιλαχόντες. 

5. Δώρα. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα κληθούν να παραλάβουν τα 
ακόλουθα δώρα (εφεξής καλούμενα ως τα «Δώρα») από τα καταστήματα Stephanis: 

a) 5 δωροεπιταγές αξίας €1.000 η κάθε μία και 
b) 5 κονσόλες PlayStation 5 digital edition. 

Τα Δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλάσσονται με μετρητά χρήματα. Οι 
νικητές θα ενημερωθούν από εκπροσώπους του δικτύου καταστημάτων Stephanis. 
Όλα τα Δώρα θα παραλαμβάνονται προσωπικά  από τους νικητές στα καταστήματα 
Stephanis με την επίδειξη από τον εκάστοτε νικητή αποδεικτικού της ταυτότητάς 
του (ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, κάρτα μόνιμης ή προσωρινής 
διαμονής). Έκαστος νικητής θα υπογράφει μία δήλωση αποδοχής του Δώρου, όπου 
θα σημειώνεται το όνομά του, η διεύθυνση και ο αριθμός του αποδεικτικού 
ταυτότητας. Οι νικητές κατά την παραλαβή των δώρων τους θα φωτογραφίζονται 
μέσα στο κατάστημα μαζί με το δώρο τους. Ο κατάλογος με τα ονόματα των 
νικητών και οι φωτογραφίες των νικητών ενδεχομένως να δημοσιευθούν στο 
διαδίκτυο ή να καταστούν με άλλο τρόπο διαθέσιμοι σε τρίτους. 

6. Αποκλεισμός Ευθύνης της Mastercard και της διαφημιστικής εταιρείας MSPS 
Cyprus Ltd. Η ευθύνη της Mastercard και της διαφημιστικής εταιρείας MSPS 
Cyprus Ltd περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των Δώρων, που 
περιγράφονται στον Όρο 5, και στην ανάδειξη των νικητών, ως ειδικώς καθορίζεται 
στον Όρο 4. Ειδικότερα, για τους σκοπούς αυτής της Προωθητικής Ενέργειας, η 
Mastercard και η διαφημιστική εταιρεία MSPS Cyprus Ltd δεν θα έχουν ευθύνη 
(στον μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό) για τυχόν τεχνικά 
προβλήματα, τα οποία θα σχετίζονται με την χρήση των καρτών Mastercard μέσω 
του τεχνικού εξοπλισμού POS ή online. 

7. Τροποποιήσεις. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της 
Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας) και της ημερομηνίας διεξαγωγής της 
κλήρωσης και/ή της διαδικασίας της Προωθητικής Ενέργειας, εάν αυτό θεωρηθεί 
αναγκαίο.  Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία 
ανάρτησής των Τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στην 
Προωθητική Ενέργεια στην ιστοσελίδα https://www.stephanis.com.cy/. Σε 
περίπτωση τυχόν τροποποίησης η Mastercard και η διαφημιστική εταιρεία MSPS 
Cyprus Ltd δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων 
στην Προωθητική Ενέργεια. 
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8. Δημοσιότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στην 
Προωθητική Ενέργεια. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην 
Προωθητική Ενέργεια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
https://www.stephanis.com.cy/ και οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν 
από την  ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων 
Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια στις εν λόγω ιστοσελίδες. 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 
Κυπριακού δικαίου. Τα δικαστήρια της Λευκωσίας θα έχουν αποκλειστική 
αρμοδιότητα να εκδικάσουν οιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία 
ή την εκτέλεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στην 
Προωθητική Ενέργεια 
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