Προωθητική Ενέργεια
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
« ΔΩΡΟ 50€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ »
Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας και ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία:
1. Προωθητική Ενέργεια: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20), με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 009246101000 (εφεξής «η ELPEDISON»), διοργανώνει, επ’
αφορμή της συμμετοχής της στους συνεργάτες του προγράμματος επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το
Πρόγραμμα»), προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΔΩΡΟ 50€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια») με έπαθλο πενήντα (50) ευρώ
€πιστροφή (εφεξής «το Δώρο») για κάθε νέο οικιακό πελάτη ELPEDISON (εφεξής «ο Πελάτης»), που θα συνδεθεί στο δίκτυο χαμηλής τάσης ή/
και χαμηλής πίεσης με σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου (εφεξής «η Σύμβαση») που θα συναφθεί με την
ELPEDISON από 27/01/2020 έως και 29/02/2020 (εφεξής «η Διάρκεια Συμμετοχής»). Για το Πρόγραμμα μπορεί να ενημερωθείτε αναλυτικά στο
https://www.eurobank.gr/el/epistrofi
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νέοι οικιακοί Πελάτες με Σύμβαση προμήθειας που θα
συναφθεί με την ELPEDISON κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής (ήτοι από 27/01/2020 έως και 29/02/2020), οι οποίοι διαθέτουν ήδη, ή θα αποκτήσουν
κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής, ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εκδόσεως της τράπεζας Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
3. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου Πελάτης να συμμετάσχει στην Ενέργεια θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμπληρώσει, υπογράψει και
συνυποβάλει τους παρόντες όρους κατά σύναψη της σχετικής Σύμβασης με την ELPEDISON.
4. Δώρο: Το Δώρο (ήτοι τα πενήντα ευρώ €πιστροφή) θα πιστωθεί σε ενεργή, κατά τον χρόνο πίστωσής του, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα του
Πελάτη που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
5. Χρόνος Απόδοσης Δώρου: Το Δώρο θα αποδοθεί στον δικαιούμενο Πελάτη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Διαχειριστή Δικτύου
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. / ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.), κι αφού πραγματοποιηθεί η εκπροσώπηση της παροχής του Πελάτη από
την ELPEDISON. Η καταληκτική ημερομηνία για την πίστωση των 50 ευρώ είναι η 15/05/2020.
6. Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης:
(α) Για Συμβάσεις διάρκειας δώδεκα (12) μηνών: Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη ή του Προμηθευτή λόγω
υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, πριν την πάροδο δώδεκα (12) μηνών προμήθειας, ο Πελάτης
θα επιβαρυνθεί τη συνολική αξία του Δώρου [ήτοι πενήντα ευρώ (50€) συμπ. Φ.Π.Α.] στον τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδοθεί
από την ELPEDISON.
(β) Για Συμβάσεις διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη ή του Προμηθευτή
λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, πριν την πάροδο δώδεκα (12) μηνών προμήθειας, ο
Πελάτης θα επιβαρυνθεί τη συνολική αξία του Δώρου [ήτοι πενήντα ευρώ (50€) συμπ. Φ.Π.Α.) στον τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα
εκδοθεί από την ELPEDISON. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη ή του Προμηθευτή λόγω υπερημερίας του Πελάτη
ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών προμήθειας και προ της παρόδου είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη μισή αξία του Δώρου (ήτοι είκοσι πέντε ευρώ (25€) συμπ. Φ.Π.Α.) στον τελικό Λογαριασμό
Κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)
2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συμπληρωματικά στην ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που σας παρέχεται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργίας της Σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι η ELPEDISON, στην περίπτωση που επιλέξετε να συμμετάσχετε
στην Προωθητική Ενέργεια συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τους παρόντες όρους, θα διαβιβάσει το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. και τα έξι πρώτα
ψηφία της κάρτας σας που μετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, προς το σκοπό της ταυτοποίησής σας για την απόδοση του Δώρου σας.
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