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1| Προϊόντα Ρουσσάκης

0101 Σπαστό Ποδήλατο X50

Όπως όλα τα Montague, το SWISSBIKE 
X50 είναι σχεδιασμένο για να διπλώνει 
και να χωράει παντού. Με μπροστινή 
ανάρτηση και ελαστικά παντός 
εδάφους, το SWISSBIKE X50 είναι 
ιδανικό για τραχιά μονοπάτια ή για 
καθημερινές μετακινήσεις.

▶10,000πόντοι
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Eξυπηρέτηση μελών  
Club Roussakis

210 6622055-6 | info@roussakis.eu

Το κάθε σας € έχει αξία
Εμείς στην Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
επιθυμούμε το κάθε σας € να έχει 
αξία. Γι’ αυτό το λόγο για κάθε 1€ που 
ξοδεύετε σε προϊόντα της εταιρείας, 
σας ανταμείβουμε με 1 πόντο.

Παραγγείλτε το δώρο σας
Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερώστε 
μας για το δώρο της επιλογής σας και 
μέσα σε λίγες ημέρες θα είναι δικό σας. 
Τόσο εύκολα, τόσο απλά!

Βήμα  

2
Επιλέξτε το δώρο σας
Μέσα από τις σελίδες του καταλόγου 
που κρατάτε στα χέρια σας επιλέγετε 
το δώρο που σας ταιριάζει.

Με το νέο πρόγραμμα ανταμοιβής  
συνεργατών Club Roussakis μπορείτε  
με 3 απλά βήματα να κερδίσετε πλούσια δώρα!

Βήμα  

3

Βήμα  

1
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Αγαπητό μέλος του Club Roussakis,

Η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επιθυμώντας να 
ενισχύσει περαιτέρω την μακροχρόνια σχέση 
εμπιστοσύνης με εσάς, τους συνεργάτες της,  
δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα 
επιβράβευσης συνεργατών με την ονομασία 
Club Roussakis.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως κάθε συνεργάτης 
μας έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις. 
Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα με σκοπό να σας προσφέρουμε 
την επιβράβευση και τα προνόμια που 
πραγματικά χρειάζεστε. Επιλέξαμε για εσάς 
μια μεγάλη ποικιλία δώρων που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα πόντων και κατηγοριών,  
έτσι ώστε να μπορείτε να τους εξαργυρώσετε 
σε χρήσιμα δώρα.

Ξεκινήστε λοιπόν και εσείς να συλλέγετε 
πόντους και εξαργυρώστε τους κερδίζοντας 
πλούσια δώρα, εύκολα και γρήγορα!!!

Με εκτίμηση,

Γ.Δ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Eξυπηρέτηση μελών  
Club Roussakis

210 6622055-6 | info@roussakis.eu
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1| Προϊόντα Ρουσσάκης

0104 Φορτιστής MXS 7
Ιδανικός φορτιστής για τις ανάγκες 
του τροχόσπιτου, του αυτοκινήτου και 
του σκάφους.

▶3.600πόντοι

0103 Φορτιστής MXS 3.6
Ένας πολυχρηστικός φορτιστής σε μικρό 
μέγεθος, που διευκολύνει τη φόρτιση και 
συντήρηση όλων των IX οχημάτων.

▶2.400πόντοι

0102 Σπαστό Ποδήλατο LX
To SWISSBIKΕ LX είναι ένα σπαστό 
ποδήλατο παντός καιρού. Σχεδιασμένο 
για να χωράει άνετα σε πορτμπαγκάζ 
αυτοκινήτου αλλά και σε λεωφορεία 
και τρένα. Το συγκεκριμένο σπαστό 
ποδήλατο θα σας συνοδεύσει σε όμορφες 
διαδρομές στο βουνό αλλά και στη πόλη.

▶24.000πόντοι

0101 Σπαστό Ποδήλατο X50
Όπως όλα τα Montague, το SWISSBIKE 
X50 είναι σχεδιασμένο για να διπλώνει 
και να χωράει παντού. Με μπροστινή 
ανάρτηση και ελαστικά παντός εδάφους, 
το SWISSBIKE X50 είναι ιδανικό για 
τραχιά μονοπάτια ή για καθημερινές 
μετακινήσεις.

▶18.000πόντοι



0105 Φορτιστής XS 0.8
Κατάλληλος για 12V συσσωρευτές 
μοτοσυκλετών, μηχανοκίνητων 
μηχανημάτων κουρέματος γκαζόν  
και jet ski.

▶1.800πόντοι



1| Προϊόντα Ρουσσάκης

0108 Ψηφιακός αναλυτής 
συσσωρευτών BT301
Ψηφιακός αναλυτής συσσωρευτών. 
Μετράει τάση και ρεύμα εκκίνησης 
χωρίς να εκφορτίζει τον συσσωρευτή. 

▶5.400πόντοι

0107 Εργαλεία 
συντήρησης BCKIT05 
Ένα πολυτελές Kit που περιέχει όργανα 
συντήρησης και ελέγχου συσσωρευτών.

▶600πόντοι

0105 Εκκινητής (Booster) 
DP-APJ
Εκκινητής μπαταρίας (Booster) που 
εκκινεί αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα κ.α. 
χωρίς τη χρήση άλλου οχήματος.

▶1.200πόντοι

0106 Ψηφιακός αναλυτής 
συσσωρευτών BT201
Ψηφιακός αναλυτής συσσωρευτών. 
Μετράει τάση και ρεύμα εκκίνησης 
χωρίς να εκφορτίζει τον συσσωρευτή.

▶1.560πόντοι



0110 Ψηφιακός αναλυτής 
συσσωρευτών Intech 25
Ψηφιακός αναλυτής συσσωρευτών. 
Μετράει τάση και ρεύμα εκκίνησης 
χωρίς να εκφορτίζει τον συσσωρευτή.

▶9.600πόντοι

0109 Φορτιστής MXTS 70
Ένας πάρα πολύ ισχυρός επαγγελματικός 
φορτιστής, που διαθέτει τεχνολογία αιχμής. 
Κατάλληλος για μπαταρίες 12 και 24V.

▶21.600πόντοι



2| Κουπόνια & Δωροεπιταγές 

Δωροεπιταγή 50€ για τα πρατήρια 
καυσίμων της Revoil. 

▶9.600πόντοι

Δωροεπιταγή 10€ για τα πρατήρια 
καυσίμων της Revoil. 

▶1.800πόντοι

Δωροεπιταγή 10€ για αγορές  
στα Super Market Σκλαβενίτη.

▶1.200πόντοι

     Δωροεπιταγή  10€
     Δωροεπιταγή  50€

    Δωροεπιταγή  50€
     Δωροεπιταγή  10€

Δωροεπιταγή 50€ για αγορές  
στα Super Market Σκλαβενίτη.

▶6.000πόντοι



Δωροεπιταγή 100€ για αγορές  
στα καταστήματα IKEA.

▶13.200πόντοι

Δωροεπιταγή 50€ για αγορές  
στα καταστήματα IKEA.

▶7.200πόντοι

Δωροεπιταγή 100€
    Δωροεπιταγή  50€

Δωροεπιταγή 50€ για αγορές  
στα καταστήματα JUMBO.

▶10.000πόντοι

Δωροεπιταγή 25€ για αγορές  
στα καταστήματα JUMBO.

▶5.000πόντοι

    Δωροεπιταγή  25€
    Δωροεπιταγή  50€



2| Κουπόνια & Δωροεπιταγές 

Δωροεπιταγή 100€ για αγορές  
στα καταστήματα INTERSPORT.

▶13.200πόντοι

Δωροεπιταγή 50€ για αγορές  
στα καταστήματα INTERSPORT.

▶7.200πόντοι

Δωροεπιταγή 50€
Δωροεπιταγή 100€

Δωροεπιταγή 50€
Δωροεπιταγή 100€

Δωροεπιταγή 50€ για αγορές  
στα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙO.

▶7.200πόντοι

Δωροεπιταγή 100€ για αγορές  
στα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙO.

▶13.200πόντοι



Δωροεπιταγή 60€ για τα εστιατόρια  
TGI Fridays.

▶15.000πόντοι

Δωροεπιταγή 30€ για τα εστιατόρια  
TGI Fridays.

▶9.000πόντοι

Δωροεπιταγή 30€
Δωροεπιταγή 60€



3| Τεχνολογία

0303 Κονσόλα PSP 
Η ανανεωμένη κονσόλα PSP  
για ατελείωτο gaming εν κινήσει  
με γραφικά υψηλής ποιότητας.

▶12.000πόντοι

0304 Blu-Ray Player 

Το ES5000 της Samsung είναι ένα 
κομψό Blu-ray player με πολύ μικρό 
μέγεθος, μόλις 18,7 εκατοστά. Μπορεί 
να αναπαράγει δίσκους Blu-ray & DVD.

▶14.400πόντοι

0302 MP3 Player
Με οθόνη LED 3 γραμμών, εγγραφή 
φωνής και ραδιοφωνικών εκπομπών, 
ενίσχυση μπάσων και μικρές διαστάσεις 
για να το έχετε πάντα μαζί σας.

▶7.200πόντοι

0301 Ασύρματο τηλέφωνο
Άνετη έγχρωμη οθόνη για να βλέπετε 
πληροφορίες για τις κλήσεις σας και 
αποστολή SMS για ολοκληρωμένη 
επικοινωνία με όλους.

▶6.000πόντοι





3| Τεχνολογία

0307 Ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή 
Ισχυρό οπτικό ζουμ 24x με ευρυγώνιο 
φακό & αισθητήρα 14MP, καταγραφή 
HD video 720p και οθόνη 3”.

▶18.000πόντοι

0308 Videocamera 
Full HD video και φωτογραφίες 5,3MP, 
με ισχυρό επεξεργαστή και προηγμένο 
φακό Carl Zeiss.

▶26.400πόντοι

0306 Talk & Drive 
Με φωνητικές εντολές για αναζήτηση 
βάσει σημείων ενδιαφέροντος και 
multimedia player.

▶17.400πόντοι

0305 Dock Station
Dock Station ND4520 με ηχείο - βάση 
αναπαραγωγής iPod, iPhone, i-Pad και 
Bluetooth για αναπαραγωγη μουσικής 
απο Android Smartphone.

▶16.800πόντοι



0311 Laptop Vaio
Με τον δεύτερης γενιάς επεξεργαστή 
Brazos για άνεση σε όλες τις εργασίες, 
μεγάλη μνήμη RAM 4GB DDR3 και 
δίσκος 500GB.

▶66.000πόντοι

0312 iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB
Λεπτότερο, ελαφρύτερο και πιο ισχυρό. 
Με βιντεοκλήση FaceTime & μπαταρία 
έως 10 ώρες.

▶66.000πόντοι

0310 iPad Mini Wifi 16GB 
Το μικρότερο αδερφάκι του iPad 
κατέφθασε και το όνομά του iPad mini. 
Όπως μαρτυράει και η ονομασία του 
το μέγεθός του είναι μειωμένο χωρίς όμως 
να σημαίνει ότι έχει μειωμένες επιδόσεις!

▶48.000πόντοι

0309 PS3 Super Slim 500GB
Η δημοφιλής κονσόλα με ανανεωμένη 
εμφάνιση και δίσκο 500GB.

▶39.000πόντοι



3| Τεχνολογία

0314 Smartphone 
Galaxy S III 16GB
Η τρίτη έκδοση του ήδη επιτυχημένου 
Galaxy είναι εδώ. Με τετραπύρηνο 
επεξεργαστή που τρέχει με ταχύτητα 
1.4GHz, Super AMOLED οθόνη 4.8” 
και 1GB μνήμη RAM.

▶72.000πόντοι

0313  3D LED TV 40’’
Αναπαραγωγή 3D ταινιών με ανάλυση 
FullHD και 200Hz CMR, λειτουργία 
Sports και τεχνολογία Clean View  
για αφαίρεση θορύβου.

▶69.600πόντοι



0316 Laptop Vaio
Αυτόνομα γραφικά AMD Radeon HD 
1024MB για παιχνίδια και διπύρηνο 
επεξεργαστή Intel Core i5 με μνήμη 
4GB DDR3 για άμεση απόκριση 
στα προγράμματα.

▶90.000πόντοι

0315 iPhone 4S 16GB
Το iPhone 4S 16GB συνδυάζει κινητό 
τηλέφωνο, iPod και Internet σε μία 
συσκευή.

▶76.800πόντοι



4| Οικιακός εξοπισμός

0404 Σίδερο ατμού
Σίδερο ατμού TB46230 TB46230, 
ισχύος 2500 W με auto shut-off και 
πλάκα Titanium glisee πολλαπλών 
κατευθύνσεων για ομαλό και 
απαλλαγμένο από ζάρες σιδέρωμα 
προς όλες τις κατευθύνσεις.

▶7.200πόντοι

0403 Βραστήρας
Βραστήρας KI210B express inox ισχύς 
2200 - 2400W, χωρητικότητας 1,5lt 
με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και 
διπλή ένδειξη στάθμης νερού.

▶5.400πόντοι

0402 Τοστιέρα
Τοστιέρα SM1561 της Moulinex 
με αντικολλητικές πλάκες υψηλής 
ποιότητας και μοναδικής αντοχής.

▶4.200πόντοι

0401 Μπλέντερ
Διπλά μαχαίρια. Δύο ταχύτητες. 
Χωρητικότητα μπολ 500ml. 
Θρυμμάτισμα πάγου.

▶3.600πόντοι





4| Οικιακός εξοπισμός

0407 Σκουπάκι
Σκουπάκι υγρών και στερεών ισχύος 
14.4 Volt με αυτονομία λειτουργίας 
20 λεπτά.

▶9.600πόντοι

0408 Ατμομάγειρας
Ατμομάγειρας VC300810 Steam Light 
χωρητικότητας 10Lt με οθόνη LCD 
και η βάση της συσκευής φωτίζει 
με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με 
το πρόγραμμα μαγειρέματος.

▶10.800πόντοι

0406 Μηχανή καφέ Melody
Πολυκαφετιέρα Krups Melody 3 με 
15 bars αυτόματη ρύθμιση πίεσης, 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, 
Thermpblock και απίστευτη ευκολία 
στη χρήση.

▶10.800πόντοι

0405 Μηχανή καφέ φίλτρου
Καφετιέρα φίλτρου KF560, ισχύος 1100w, 
με χωρητικότητα 10 φλιτζάνια, σύστημα 
Braun pure aqua και αποκλειστικό 
κουμπί αποδέσμευσης φίλτρου.

▶7.800πόντοι



0410 Αποχυμωτής
Αποχυμωτής HR1855/00 με δυνατό 
μοτέρ 700 W και τεχνολογία 
QuickClean με ηλεκτροχημικά 
επεξεργασμένο σουρωτήρι.

▶18.000πόντοι

0409 Μηχανή espresso
Αντλία υψηλής πίεσης 19 bars, 
αποσπώμενο δοχείο νερού 0,7lt 
και αυτόματη απόρριψη της 
χρησιμοποιημένης κάψουλα.

▶12.000πόντοι



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLUB ROUSSAKIS

1.    Το πρόγραμμα ανταμοιβής αφοσίωσης πελατών Club 
Roussakis αφορά εταιρείες και όχι ιδιώτες αγοραστές 
προϊόντων της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2.    Κάθε εταιρεία (μέλος) που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Club 
Roussakis θα κερδίζει πόντους με κάθε αγορά προϊόντων 
της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εταιρεία)

3.    Σύμφωνα με τον παρόντα ειδικό κατάλογο δώρων 
(ο «Κατάλογος») ο υπολογισμός των πόντων που θα κερδίζει 
κάθε μέλος γίνεται με βάση το λόγο, 1 (ένας) πόντος ανά  
1 (ένα) ευρώ αξίας αγοράς και ισχύει για αγορές που έχουν 
εξοφληθεί (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεταχρονολογημένες 
επιταγές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα είσπραξης). Οι 
πόντοι υπολογίζονται για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί 
απο την 1η Οκτωβριού 2013 και ύστερα. Η εταιρεία διατηρεί  
την ευχέρεια να μεταβάλλει αυτό το σύστημα υπολογισμού 
πόντων, όπως αναφέρεται κατωτέρω στον όρο 7.

4.    Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογιστεί 
υπέρ του μέλους πόντοι κατά τρόπο διάφορο από την 
περιγραφόμενη στο παρόν διαδικασία, η εταιρεία  διατηρεί 
το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία προειδοποίηση.

5.    Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του εφόσον 
το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως 
άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων 
που αναγράφονται στην αντίστοιχη ένδειξη του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο  
(το «Προϊόν»/τα «Προϊόντα») και επιλέχθηκε από αυτή. 

6.    Το μέλος μπορεί να παραγγείλει το Προϊόν ή τα Προϊόντα 
που θα επιλέξει από τον Κατάλογο, με την προϋπόθεση 
ότι έχει διαθέσιμους τους αντίστοιχους πόντους ως 
ανωτέρω, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρεία  
στο 210 6622055-6 καθημερινά. Παραγγελίες που γίνονται 
μετά τις 12:00 μ.μ. μίας εργάσιμης ημέρας λαμβάνουν ως 
ημερομηνία καταχώρησης αυτήν της αμέσως επόμενης 
εργάσιμης ημέρας. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει από 
το μέλος μόνον μέχρι τις 4:00 μ.μ. της ημέρας καταχώρησης 
της παραγγελίας. Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει 
πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο Προϊόν του Καταλόγου, 
προκειμένου να αποκτήσει το Προϊόν αυτό, αφαιρούνται από 
το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του, ισάριθμοι πόντοι. 
Κάθε άλλος τρόπος απόκτησης των Προϊόντων του Καταλόγου, 
πλην του περιγραφομένου στο παρόν, αποκλείεται.

7.    Ο Κατάλογος αποστέλλεται στο μέλος ταχυδρομικώς ή του 
παραδίδεται κατά την επίσκεψή στα γραφεία της εταιρείας. 
Η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε 
ανανέωση των Προϊόντων, οπότε θα εκδίδει και αποστέλλει 
στα μέλη νέο Κατάλογο. Από την έκδοση και αποστολή 
του νέου Καταλόγου, τα Προϊόντα που αναφέρονται στον 
προηγούμενο Κατάλογο και οι όροι απόκτησής τους, αν 
δεν ανακοινώσει κάτι διαφορετικό η εταιρεία παύουν 
να είναι διαθέσιμα και τυχόν διαθέσιμοι πόντοι που δεν 
έχουν εξαργυρωθεί από το μέλος μέχρι τότε, μπορούν να 
εξαργυρωθούν με την επιλογή και παραγγελία αποκλειστικά 
Προϊόντων που περιλαμβάνονται στον νέο Κατάλογο. 
Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
μεταβάλλει σε κάθε Κατάλογο που εκδίδει το σύστημα 
υπολογισμού πόντων, το είδος και τον αριθμό των Προϊόντων 
καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει  
το μέλος για την απόκτηση κάποιου Προϊόντος. 

8.    Το αναφερόμενο στον όρο 5 δικαίωμα για εξαργύρωση 
πόντων δεν μπορεί να ασκηθεί εφ’ όσον χρόνο το μέλος 
καθυστερεί την πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής του προς 
την εταιρεία. 

 
 

 
9.    Τα δώρα παραδίδονται στο μέλος, το αργότερο εντός είκοσι 

(20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης  
της παραγγελίας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 6, και από 
τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Η εταιρεία  δεν ευθύνεται για 
καθυστερήσεις στην παράδοση των δώρων, που οφείλονται 
σε γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της όπως π.χ.  
σε αλλαγή της διεύθυνσης του μέλους, η οποία δεν 
δηλώθηκε στην εταιρεία, σε ανακριβή ή ελλιπή αναγραφή 
των σχετικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί σ’ αυτήν, 
σε αδυναμία ανεύρεσης του μέλους ή τρίτου προσώπου 
που δηλώθηκε από αυτόν ως παραλήπτης κ.ο.κ.

10.  Για την παραλαβή του δώρου το μέλος ή/και δηλωθείς 
παραλήπτης (για τις ανάγκες της παραγράφου αυτής 
ο «Παραλήπτης») θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε 
έγγραφο του ζητηθεί κατάλληλο κατά νόμο για την 
πιστοποίηση της ταυτότητάς του. Περαιτέρω ο Παραλήπτης 
θα συμπληρώνει και θα υπογράφει κατά την παραλαβή του 
Προϊόντος ή των Προϊόντων το ειδικό έντυπο παραλαβής 
που θα του δίδεται προς τον σκοπό αυτό. Ο Παραλήπτης 
δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του Προϊόντος μόνον 
εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση ή δεν είναι 
αυτό το οποίο επέλεξε και παρήγγειλε το μέλος από τον 
Κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Παραλήπτης θα 
συμπληρώνει και θα υπογράφει ειδικό έντυπο στο οποίο 
και θα προσδιορίζει σαφώς τους λόγους της μη αποδοχής 
του Προϊόντος. Προϊόντα που έχουν παραληφθεί δεν 
μπορούν να επιστραφούν σε καμία περίπτωση. Επίσης 
η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του μέλους 
σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων των Προϊόντων 
όπως π.χ. σε περίπτωση μη λειτουργίας ή μη καλής 
λειτουργίας τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μέλος 
μπορεί να απευθύνεται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρία 
κάνοντας ενδεχομένως και χρήση της τυχόν υπάρχουσας 
εγγύησης. Διευκρινίζεται, ότι τα χρώματα των δώρων στον 
κατάλογο είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να αποσταλούν 
σε διαφορετικό χρώμα, βάσει της διαθεσιμότητας τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις,  
η εταιρεία δεν δεσμεύεται και ο Παραλήπτης δεν δικαιούται 
να αρνηθεί την παραλαβή του Προϊόντος. Οι δωροεπιταγές 
δεν αντικαθίστανται σε  περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

11.  Σε περίπτωση που κάποιο Προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε 
η εταιρεία μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο και ίσης 
αξίας πόντων, μετά από σχετική ενημέρωση του μέλους.

12.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή ματαίωσης 
του Προγράμματος οποτεδήποτε, κατά την κρίση της. 
Ιδίως δικαιούται η εταιρεία να καταγγείλει την παρούσα 
σύμβαση έναντι κάποιου μέλους εάν ο τελευταίος παραβεί 
οποιονδήποτε από τους όρους της, οι οποίοι συμφωνούνται 
όλοι ουσιώδεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πόντοι που δεν 
έχουν εξαργυρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, χάνονται.

13.  Το μέλος εξουσιοδοτεί με την παρούσα την εταιρεία να 
ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτα νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται, 
για την επεξεργασία των στοιχείων, την αλληλογραφία, 
την αποστολή των δώρων και γενικά την επίτευξη της 
συναλλακτικής σχέσης.

14.  Η συμμετοχή των Κατόχων στο Πρόγραμμα αυτό 
προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από μέρους τους όλων των ανωτέρω όρων.
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