Προωθητική Πασχαλινή Ενέργεια Eurobank 15% €πιστροφή: COSMOTE

Φέτος το Πάσχα (από 18/04/2022 έως και 26/04/2022) μπορείτε να κερδίσετε 15%
€πιστροφή, κάνοντας τις αγορές σας σε προϊόντα τεχνολογίας στα καταστήματα
ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ή στο www.germanos.gr, με πιστωτικές &
χρεωστικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων
καρτών Eurobank €πιστροφή, ως ακολούθως:

Α. Όροι και Προϋποθέσεις:
1. Γενικά: Η προωθητική ενέργεια 15% €πιστροφή ισχύει αποκλειστικά με πιστωτικές &
χρεωστικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων
καρτών €πιστροφή, για αγορές αξίας έως και 2.500,00€ ανά συναλλαγή και για έως 3
συναλλαγές αθροιστικά ανά πελάτη, από 18/04/2022 έως και 26/04/2022, από τα
καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ισχύει τόσο για αγορές στα φυσικά καταστήματα COSMOTE,
όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmote.gr.
2. Απόδοση Ευρώ €πιστροφή: Οι πελάτες, που πληρούν τα στους παρόντες όρους
προβλεπόμενα, θα κερδίζουν κατά τη συναλλαγή της αγοράς στα φυσικά καταστήματα
COSMOTE αυτόματα-real time 15% €πιστροφή. Για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό
κατάστημα www.cosmote.gr, στο πλαίσιο και υπό τους όρους της παρούσας ενέργειας, θα
κερδίζουν 15% €πιστροφή, το οποίο θα αποδίδεται έως 5 με 6 ημέρες μετά την
πραγματοποίηση της συναλλαγής.
3. Εξαιρέσεις: Από την παρούσα ενέργεια εξαιρούνται:
α. Αγορές αξίας από 2.500,01€ και άνω ανά συναλλαγή. Αγορές αξίας από 2.500,01€ και
άνω, εφόσον χρεωθούν σε μία συναλλαγή (ακόμη κι αν αυτή είναι εντός των 3 πρώτων
χρονικά που θα πραγματοποιηθούν εντός της διάρκειας της παρούσας ενέργειας), θα
επιβραβεύονται μόνο με το μόνιμο ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν τα καταστήματα
COSMOTE και το www.cosmote.gr στο Πρόγραμμα, ήτοι 1% €πιστροφή για όλο το ποσό
της αξίας της συναλλαγής (από 2.500,01€ και άνω).
β. Από την 4η και άνω συναλλαγή (κατά τη διάρκεια της ενέργειας, ήτοι από 18/04/2022
έως και 26/04/2022 ανά πελάτη, ανεξαρτήτως ποσού αυτής. Για κάθε επόμενη της 3ης (ήτοι
4ης και άνω) συναλλαγής που θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο πελάτη κατά τη διάρκεια
της ενέργειας, ο πελάτης θα επιβραβεύεται μόνο με το μόνιμο ποσοστό με το οποίο

συμμετέχουν τα καταστήματα COSMOTE και το www.cosmote.gr στο Πρόγραμμα, ήτοι
με 1% €πιστροφή, ανεξαρτήτως αξίας της συναλλαγής.
γ. Οι παραγγελίες προϊόντων μέσω του www.cosmote.gr, εφόσον αυτές εξοφληθούν με
χρήση κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (είτε μέσω του e-shop, είτε σε
φυσικό κατάστημα) από τις 27/04/2022 και μετά (ήτοι εφόσον δεν εξοφληθούν μέχρι και
26/04/2022 που είναι η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της παρούσας ενέργειας).
δ. Οι πληρωμές λογαριασμών τηλεφωνίας ή/και ΔΕΚΟ, η ανανέωση χρόνου ομιλίας και η
φόρτιση προπληρωμένης κάρτας.
4. Ευρώ €πιστροφή: Τα ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε στο πλαίσιο της παρούσας
ενέργειας (15% €πιστροφή) μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε επόμενες αγορές σας σε
οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το

Πρόγραμμα επιχείρηση, χρησιμοποιώντας

οποιαδήποτε κάρτα σας Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους
του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συλλογή ή εξαργύρωση ευρώ
€πιστροφή είναι η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί μέσω μηχανήματος αποδοχής καρτών
(POS) του οποίου οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από την Τράπεζα.

