
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Visa Προωθητική Ενέργεια «Everyday Shoppers» 

(οι «Όροι Συμμετοχής») 

  

1. Οργάνωση του Διαγωνισμού 

 

Στο διαγωνισμό «Visa Προωθητική ενέργεια «Everyday Shoppers» (ο «Διαγωνισμός»), 

τον οποίο διοργανώνει η «Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1 Sheldon Square, 

London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (η «Visa») με την υποστήριξη της διαφημιστικής 

εταιρείας «Innovation Advertising Limited» με αριθμό εγγραφής ΗΕ 29825 και διεύθυνση 

εγγεγραμμένου γραφείου Ακαδημίας 21, ΚΕΜΑ Building, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία – 

Κύπρος (η «Διαφημιστική Εταιρεία»), δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι 

πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa (η «Κάρτα Visa»), που έχει εκδοθεί 

από συνεργαζόμενο με τη Visa τραπεζικό ίδρυμα, (η «Τράπεζα»), το οποίο παρέχει νόμιμα 

υπηρεσίες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας εφόσον πραγματοποιήσουν 

μια τουλάχιστον  αγορά με αυτή από την 11.04.2022 έως την 15.05.2022 (η «Διάρκεια του 

Διαγωνισμού»). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών 

και κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαιρούνται ρητά από την συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό και την απόδοση των Βραβείων, όπως ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, οι 

εργαζόμενοι στη Visa και στην Διαφημιστική Εταιρεία. Οι κάτοχοι περισσότερων της μιας 

Καρτών Visa μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες Visa.   

 

2. Μηχανισμός του Διαγωνισμού 

 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα, διενεργεί 

μία τουλάχιστον πληρωμή με αυτή (ανέπαφη ή μη) για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 

ένα εμπορικό σημείο (φυσικό κατάστημα), ή διαδικτυακά σε ηλεκτρονικό κατάστημα κατά 

τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Δεν υφίσταται 

ελάχιστο όριο ποσού συναλλαγής για τη συμμετοχή. Μόνο πληρωμές που γίνονται σε 

εξοπλισμό POS σε εμπορικά σημεία (φυσικά καταστήματα) - ή διαδικτυακά σε ηλεκτρονικά 

καταστήματα θα θεωρούνται ως έγκυρες.  

Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ ή σε υποκαταστήματα/κεντρικά καταστήματα τραπεζικών 

ιδρυμάτων, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πληρωμές, πέραν των όσων ορίζονται στην πιο 

πάνω παράγραφο, δε θα λαμβάνονται υπόψη. Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.   

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει μια 

φωτογραφία του αποκόμματος που εκδόθηκε από τον εξοπλισμό POS, για τη συναλλαγή 

που διενήργησε με Κάρτα Visa (όχι της απόδειξης αγοράς του προϊόντος/ προμήθειας των 

υπηρεσιών) ή, στην περίπτωση διαδικτυακών αγορών με την Κάρτα Visa, μια φωτογραφία 

του sms alert που έλαβε και στο οποίο αναγράφει το ότι η συναλλαγή έγινε με Κάρτα Visa 

ή της απόδειξης ή επιβεβαίωσης χρέωσης από ηλεκτρονικό κατάστημα που έρχεται, μέσω 

email με τις ίδιες παραμέτρους, μέσω του microsite που έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς 

του Διαγωνισμού (το «Microsite» www.visacontest.cy). Αποδεκτοί τύποι αρχείου 

φωτογραφίας: pdf, jpeg, png.   

 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την 

ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους παρόντες 

Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού. 

 

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό (με ξεχωριστό κάθε 

φορά απόκομμα συναλλαγής). Ειδικότερα, για κάθε απόδειξη διενέργειας συναλλαγής με 

Κάρτα Visa, ως ανωτέρω, που θα αποστέλλει ο κάθε συμμετέχων μέσω του μηχανισμού του 

Microsite, θα λαμβάνει από μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Το ίδιο απόκομμα 

συναλλαγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμμετοχή στο Διαγωνισμό περισσότερες 

από μια φορές.  

 

http://www.visacontest.cy/


3. Ανάδειξη των Νικητών 

 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση. Ειδικότερα, η κλήρωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 16.05.2022 και ώρα 11:00 π.μ., και ενώ σε αυτή θα λάβει μέρος το 

σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που υπεβλήθησαν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.  

 

β. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που δεν 

επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.  

 

γ. Πέραν των νικητών, ένας αριθμός επιλαχόντων, όπως καθορίζεται στον όρο 4 

κατωτέρω, θα αναδειχθεί κατά την κλήρωση, οι οποίοι θα καλούνται στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στον όρο 4 κατωτέρω. 

 

4. Βραβεία 

 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία (τα «Βραβεία»):  

 

Κάθε διαγωνιζόμενος που θα λαμβάνει μέρος στην Κλήρωση θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα 

από τα παρακάτω Βραβεία, αγορασμένα από την Visa από των επιχειρήσεων Bionic και Public, και 

ειδικότερα: 

▪ 40 δωροκουπόνια της εταιρείας Public αξίας 50€ έκαστο (με ισχύ έως τις 05/07/2022). 

▪ 2 δωροκουπόνια της εταιρείας Public αξίας 60€ έκαστο (με ισχύ έως τις 17/07/2022). 

▪ 12 δωροκουπόνια της εταιρείας Bionic αξίας 250€ έκαστο (με ισχύ έως τις 04/10/2023). 

▪ 56 δωροκουπόνια της εταιρείας Bionic αξίας 100€ έκαστο (χωρίς δηλωμένη ημερομηνία λήξης).  

▪ 56 δωροκουπόνια της εταιρείας Public αξίας 100€ έκαστο (με ισχύ έως τις 23/11/2022). 

 

Τα Βραβεία δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά χρήματα. Οι νικητές 

θα ειδοποιηθούν από τη Διαφημιστική Εταιρεία με σχετικό μήνυμα μέσω email, στον 

λογαριασμό που δήλωσαν μέσω του Microsite εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της Κλήρωσης. Εν συνεχεία οι νικητές θα καλούν εντός πέντε (5) ημερών στο 

τηλέφωνο +357-22378852 για την παράδοση των Βραβείων. Όλα τα Βραβεία θα 

παραληφθούν προσωπικά από τους νικητές από τις εγκαταστάσεις εταιρείας 

ταχυμεταφορών, προϋπόθεση δε παράδοσης τους είναι η επίδειξη από τον εκάστοτε νικητή 

ενός αποδεικτικού ταυτότητας αυτού (ήτοι ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).  

 

Σε περίπτωση όπου (α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε από 

οποιονδήποτε νικητή στο Microsite δεν είναι ορθή ή/και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία 

μέσω αυτής, ή (β) οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερών 

προκειμένου να διευθετηθεί η παραλαβή οποιουδήποτε Βραβείου ή (γ) οποιοσδήποτε 

νικητής δεν παραλάβει οποιοδήποτε Βραβείο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

που θα ειδοποιηθεί ότι αυτό είναι διαθέσιμο για παραλαβή, τότε η εκάστοτε συμμετοχή θα 

ακυρώνεται και θα καλούνται οι επιλαχόντες ανάλογα με την κατάταξή τους προκειμένου 

να λάβουν το αντίστοιχο Βραβείο. Η κλήση των επιλαχόντων θα γίνεται εντός πέντε (5) 

ημερών από την ακύρωση της εκάστοτε συμμετοχής και έπειτα  θα καλούν εντός πέντε (5) 

ημερών στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας για την παράδοση των Βραβείων.  

 

5. Προσωπικά Δεδομένα 

 

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και 

την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί 

προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.  

 

6. Αποκλεισμός Ευθύνης της VISA και της Διαφημιστικής Εταιρείας  

Η ευθύνη της Visa και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στη διάθεση των Βραβείων που περιγράφονται στον Όρο 4. Ειδικότερα, για τους σκοπούς 

αυτού του Διαγωνισμού, η Visa και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν θα έχουν ευθύνη (στο 

μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία):  

https://www.visa.com.cy/legal/privacy-policy.html


α) για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa μέσω 

του εξοπλισμού POS ή online.  

β) για λανθασμένη παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Microsite του 

Διαγωνισμού.  

γ) για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα ή βλάβες σχετίζονται με το διαδικτυακό τόπο μέσω του 

οποίου θα διενεργηθεί ο Διαγωνισμός. Ειδικότερα, η Visa και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν 

θα ευθύνονται για συμμετοχές που χάθηκαν, καταστράφηκαν, είναι ατελείς ή ελήφθησαν 

καθυστερημένα (συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών που είναι ατελείς λόγω βλάβης 

ηλεκτρονικών συστημάτων ή λόγω ανθρωπίνου λάθους ή για άλλο λόγο εκτός της σφαίρας 

ελέγχου μας). 

δ) αν συγκεκριμένο εμπορικό σημείο (κατάστημα) δεν διαθέτει τερματικό εξοπλισμό POS 

ή αν συγκεκριμένο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει μεν τον σχετικό εξοπλισμό 

και υποδομή αλλά δεν μπορεί να γίνει εκεί η πραγματοποίηση συναλλαγής με κάρτα Visa.   

ε) για τυχόν απώλεια ή ζημία των συμμετεχόντων που σχετίζεται με την διοργάνωση ή τη 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα σε αυτόν. 

στ) για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση οποιουδήποτε βραβείου εκ μέρους της 

επιλεγείσας υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. 

 

 

7. Τροποποιήσεις 

 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής 

(συμπεριλαμβανομένης της Διάρκειας του Διαγωνισμού) και της ημερομηνίας διεξαγωγής 

της κλήρωσης ή / και της διαδικασίας του Διαγωνισμού σε περίπτωση που αυτό θεωρείται 

αναγκαίο. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης 

των τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στους διαδικτυακούς τόπους 

www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html, και www.visacontest.cy. Σε περίπτωση τυχόν 

τροποποίησης των Όρων Συμμετοχής ή/και της διαδικασίας του Διαγωνισμού, η Visa και η 

Διαφημιστική Εταιρεία δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.    

 

8. Δημοσιότητα των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς 

τόπους www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html, και www.visacontest.cy και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των 

τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. 

 

9. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδέχομαι» που θα σας δοθεί στο Microsite του 

Διαγωνισμού δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους 

Συμμετοχής καθώς και ότι διαβάσατε και αποδέχεστε την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.  

 

10. Παράπονα - Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία  

 

Τυχόν παράπονα σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα υποβάλλονται  μέσω της Διαφημιστικής 

Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση leoburnett@leoburnett.com.cy. 
 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κυπριακού 

δικαίου. Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα 

αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά (συμβατική ή/και εξωσυμβατική) προκύψει 

αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό.   

 

 

 

 

http://www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html
http://www.visacontest.cy/
http://www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html
http://www.visacontest.cy/
https://www.visa.com.cy/legal/privacy-policy.html
mailto:leoburnett@leoburnett.com.cy


TERMS OF PARTICIPATION IN THE COMPETITION 

"Everyday Shoppers Visa Promotion" 

(the "Terms of Participation") 

  

1. Organization of the Competition 

 

In the Visa Promotional Campaign "Everyday Shoppers" (the "Competition"), organized 

by "Visa Europe Services Inc." based at 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United 

Kingdom ("Visa") with the support of the advertising company "Innovation Advertising 

Limited" with registration number HE 29825 and registered office address 21 Akadamias 

Avenue, KEMA Building, 2107 Aglantzia, Nicosia - Cyprus (the "Advertising Company"), 

all holders of credit, debit or prepaid Visa card (the "Visa Card"), issued by a banking 

institution cooperating with Visa, which provides services legally within the territory of the 

Republic of Cyprus (the "Bank"), can participate, if they make at least one purchase with it 

from 11.04.2022 to 15.05.2022 (the "Duration of the Competition"). All participants must 

be over 18 years old and residents of the Republic of Cyprus. Employees of Visa or the 

Advertising Company are explicitly excluded from participating in the Competition and 

receiving the Prizes, as defined in clause 4 below. Holders of more than one Visa Card can 

enter the Contest with all Visa Cards. 

 

2. Competition Mechanism 

 

Any Visa Cardholder issued by any Bank, makes at least one payment with it (contactless 

or not) for the purchase of goods or services in a commercial point (physical store), or online 

through an online store during the Competition may participate in the Competition. There is 

no minimum spend for participation. Only payments made on POS equipment at retail 

outlets (physical stores) or online through online stores will be considered valid. 

Transactions through ATMs or at branches / central branches of Banks or any other form of 

payment will not be considered. Prerequisite for each participant is to have access to the 

internet with his own technical means. 

 

Anyone wishing to participate in the Contest should send a photo of the Visa Card 

transaction clip (not the proof of purchase of the product / service) or, in the case of online 

purchases with the Visa Card, an image of the sms alert received and in which it states that 

the transaction was made with a Visa Card or the receipt or confirmation of payment from 

an online store that comes via email with the same parameters, through the microsite that 

has been created for the purposes of the Competition (the "Microsite" www.visacontest.cy). 

Accepted photo file types: pdf, jpeg, png. 

 

Visa reserves the right to invalidate an entry if it deems, in its sole discretion, that any such 

entry is contrary to these Terms and Conditions of Participation. 

 

It is clarified that multiple participation in the Competition is allowed (with a separate 

transaction clip each time). In particular, for each receipt of a Visa Card transaction, as 

above, uploaded by each participant through the Microsite mechanism, will receive one (1) 

participation in the draw. The same transaction snippet can not be used to participate in the 

Competition more than once. 

 

3. Nomination of Winners 

 

The winners of the Competition will be announced by drawing lots. In particular, the draw 

will take place on 16.05.2022 at 11:00, and it will use all the valid entries submitted during 

the Competition. 

 

b. The draw will be made electronically, i.e. through specific special software that does not 

allow for human intervention. 

 

http://www.visacontest.cy/


c. In addition to the winners, a number of runners-up, as defined in condition 4 below, will 

be selected during the draw who will be informed in the case as provided in clause 4 below. 

 

4. Awards 

 

The winners of the Competition will receive the following prizes (the "Prizes"): 

 

Each contestant will take part in the Lottery and will have the opportunity to win one of the 

following Prizes, purchased by Visa from Bionic and Public companies, and in particular: 

- 40 gift vouchers from the company Public worth 50 € each (valid until 05/07/2022). 

- 2 gift vouchers from the company Public worth 60 € each (valid until 17/07/2022). 

- 12 gift vouchers from the company Bionic worth 250 € each (valid until 04/10/2023). 

- 56 gift vouchers from the company Bionic worth 100 € each (no stated validity). 

- 56 gift vouchers from the company Public worth 100 € each (valid until 23/11/2022). 

 

Prizes are not transferable or exchangeable for cash. The winners will be notified by the 

Advertising Company with a relevant message via email, through the account they declared 

through the Microsite within five (5) days from the date of the draw. The winners should 

then call +357-22378852 within five (5) days to arrange for the delivery of the Prizes. All 

Prizes will be personally received by the winners from the courier company's premises, and 

the condition for their receipt is the presentation by the respective winner of a proof of 

identity (i.e. identity card, passport or driver's license). 

 

In the event that (a) the email address entered by any winner through the Microsite is 

incorrect and / or cannot be communicated through it, (b) any winner does not contact the 

Advertising Company within five (5) days to arrange receipt of any Prize, or (c) any winner 

who does not receive any Prize within five (5) days from the date of notification, then, the 

runner ups will be invited according to their ranking in order to receive the corresponding 

Prize. The call for the runner ups will be made within five (5) days from the cancellation of 

the respective participation and then they will call within five (5) days to the above contact 

phone for the delivery of the Prizes. 

 

5. Personal Data 

 

Information on the collection and processing of your personal data as well as the possible 

exercise of your rights arising from the legislation on personal data can be found in the 

Privacy Statement. 

 

6. Disclaimer of Liability of VISA and the Advertising Company 

 

The liability of Visa and the Advertising Company is limited solely to the availability of the 

Prizes described in Term 4. In particular, for the purposes of this competition, Visa and the 

Advertising Company will not be liable (to the maximum extent permitted by applicable 

law): 

a) for any technical problems related to the use of Visa cards through POS equipment or 

online. 

b) for incorrect provision of data by the participants in the Microsite of the Competition. 

c) for any technical issues or damages related to the website through which the Competition 

will be conducted. In particular, Visa and the Advertising Company will not be liable for 

entries that have been lost, damaged, incomplete or received late (including entries that are 

incomplete due to computer system failure or human error or for any other reason beyond 

our control). 

d) If a specific commercial point (store) does not have POS terminal equipment or if a 

specific physical or electronic store has the relevant equipment and infrastructure but a Visa 

card transaction cannot be made there. 

e) For any loss or damage of the participants related to the organization or conduct of the 

Competition or to the participation of any participant in it. 

f) For any delay in the delivery of any prize on behalf of the selected courier service. 

https://www.visa.com.cy/legal/privacy-policy.html


 

 

7. Modifications 

 

Visa reserves the right to modify these Terms of Participation (including the Duration of the 

Contest) and the date of the draw and / or the Contest process if deemed necessary. Any 

relevant modification will be valid from the date of posting of the modified Terms of 

Participation of the competition on the websites www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html, 

and www.visacontest.cy. In case of any modification of the Terms of Participation and / or 

the procedure of the Competition, Visa and the Advertising Company will not bear any 

responsibility or obligation towards the participants in the Competition. 

 

8. Publicity of these Terms of Participation in the Competition 

 

These Terms of Participation in the Contest have been posted on the websites 

www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html, and www.visacontest.cy and any modifications 

thereof will be valid from the date of posting of the modified Terms of Participation on the 

above websites. 

 

9. Acceptance of these Terms of Participation in the Competition 

 

By clicking on the "I accept" option that will be given to you in the Microsite of the Contest, 

you unreservedly declare that you have read and accept these Terms as well as that you have 

read and accept the Privacy Statement. 

 

10. Complaints - Applicable law - Jurisdiction 

 

Any complaints regarding the Contest will be submitted through the Advertising Company 

to the email address leoburnett@leoburnett.com.cy. 

 

These Terms of Participation in the Competition will be subject to the provisions of Cypriot 

law. The courts of the Republic of Cyprus will have exclusive jurisdiction to adjudicate any 

dispute (contractual and / or non-contractual) that may arise regarding the interpretation or 

execution of these Terms of Participation in the Competition. 

 

 
 

  

http://www.visacontest.cy/
http://www.visacontest.cy/
https://www.visa.com.cy/legal/privacy-policy.html
mailto:leoburnett@leoburnett.com.cy

