
Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Mastercard  
στο θερινό κινηματογράφο ARIAN 2020 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«M.S.P.S. A.E. (Market Support and Promotion Services A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο 
Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), εφεξής καλούμενη «η 
Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Προωθητική Ενέργεια 
Mastercard στο θερινό κινηματογράφο ARIAN 2020» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») 
στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής της εταιρείας «Mastercard Europe SA» (εφεξής 
καλούμενη η «Mastercard»). 

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια 

Στην Προωθητική Ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνο πρόσωπα ηλικίας 18 ετών 
και άνω που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και 
είναι κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum 
Mastercard® ή World Mastercard® που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της 
Προωθητικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών 
Mastercard).  

2.- Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας 

Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αρχίζει την 4η Ιουνίου 2020 και θα λήξει με το τέλος 
της θερινής περιόδου 2020 / λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου ARIAN. 

3.- Μηχανισμός της Προωθητικής Ενέργειας 

3.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται ως εξής: κάθε Δικαιούμενος 
Συμμετοχής ο οποίος αγοράζει εισιτήριο για οποιαδήποτε προβολή στο θερινό 
κινηματογράφο ARIAN και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του διενεργεί πληρωμή 
με οποιαδήποτε κάρτα Mastercard, κερδίζει έκπτωση ποσού δύο ευρώ (€ 2) από την αξία 
του εισιτηρίου του. 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

(α) Η προσφορά ισχύει για την αγορά οποιουδήποτε εισιτήριου ARIAN (Κανονικού: 8,90€ ή 
Premium: 12€ / Μειωμένα: 6,90€ ή 7,90€ / Τετάρτη-Κανονικού: 6,90€ ή Τετάρτη-Premium: 
10€) και για όλες τις προβολές (2 προβολές καθημερινώς (απογευματινή, βραδινή) Χ 7 
ημέρες της εβδομάδος.  

(β) Η προσφορά ισχύει για την αγορά εισιτηρίων από το ταμείο του κινηματογράφου 
ARIAN.  

 (γ) Η προσφορά ισχύει και για την αγορά εισιτηρίων από την ιστοσελίδα 
www.ariancinema.gr, όπου η έκπτωση των 2€ από την αρχική τιμή του εισιτήριου, 
παρέχεται μέσω της επιλογής από τον Δικαιούμενο Συμμετοχής, του αντίστοιχου τύπου και 
πλήθους εισιτηρίων με την αναγραφή «με Mastercard», κατά την διαδικασία επιλογής των 
εισιτηρίων και την «προσθήκη αυτών στο καλάθι», αλλά και μέσω του Τηλεφωνικού 
Κέντρου 2108938111. 

(δ) Επιτρέπεται πολλαπλή συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. 

3.2. Επιπλέον της έκπτωσης, οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που θα αγοράζουν τα τέσσερα (4) 
πρώτα εισιτήρια, σε ζεύγη, από το ταμείο και θα πληρώνουν με οποιαδήποτε κάρτα 
Mastercard, θα κερδίζουν ειδική προσφορά που περιλαμβάνει την φιλοξενία τους στις 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ariancinema.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0b50-rAlJLqt2f0tONRFdMq3qeCz3EU92wkNPrZS0pyi3wqmD_O99w9FU&h=AT0wk4N0B26BfaRG36Evoc2SgCBjlwtlaoImzquzs3KGczAlUOzXPo5lBczy-XotuefeWfEAbAjOyTiAREo_sxFK8cQVzN_eK0sridn9C7fmynLw9Ox6XUXp-XvsjfznX5g


premium σηματοδοτημένες θέσεις της Mastercard στον κινηματογράφο ARIAN και την 
απόλαυση δωρεάν ενός από παρακάτω μενού, κατ’ επιλογήν και κατ’ άτομο. 

α. Menu 1: Μεγάλο Pop Corn & 1 ποτήρι μπύρα 400ml ή Κρασί (150ml) 

β. Menu 2: Nachos με τυρί & Σάλτσα & 1 ποτήρι μπύρα 400ml ή Κρασί (150ml) 

γ. Menu 3: Hot Dog & 1 ποτήρι μπύρα 400ml ή Κρασί (150ml) 

δ. Menu 4: Pizza & 1 ποτήρι μπύρα 400ml ή Κρασί (150ml) 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

(α) Η προσφορά ισχύει μόνον για τις ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, και 
στις 2 προβολές (απογευματινή, βραδινή) και οι νικητές ενημερώνονται από τον ή την 
ταμία. 

(β) Η προσφορά ισχύει μόνον για την αγορά εισιτηρίων από το ταμείο του κινηματογράφου 
ARIAN. 

(γ) Η παραγγελία θα δίδεται μόνον σε σερβιτόρο που θα έρχεται στις premium 
σηματοδοτημένες θέσεις της Mastercard, όχι στο bar του κινηματογράφου. 

(δ) Η προσφορά είναι συγκεκριμένη και δεν επιτρέπεται ο νικητής να επιλέξει άλλη θέση, 
ούτε να αποδεχθεί μόνον την παροχή του μενού της προσφοράς. Ο νικητής που δεν 
αποδέχεται τον όρο αυτό, χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του στην προσφορά και στην θέση 
του, υπεισέρχεται ο αμέσως επόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις αυτής της 
παραγράφου. Δεν επιτρέπεται μερική εξαργύρωση της προσφοράς, ούτε εξαργύρωσή της 
με χρήματα ή ανταλλαγή με άλλη προσφορά.  

3.3. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε συμμετοχή 
εάν κρίνει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ότι παραβιάζει ή καταστρατηγεί τους Όρους 
Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. 

4.- Τροποποίηση Όρων  

Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλλει ή να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς 
επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, για οποιονδήποτε 
λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα 
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.facebook.com/Mastercardgreece και www.ariancinema.gr 
με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

5.- Δημοσιότητα  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.facebook.com/ 
MastercardGreece και www.ariancinema.gr. 

6.- Περιορισμός Ευθύνης 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «Mastercard Europe SA» περιορίζεται αποκλειστικά 
και μόνο στη διάθεση των προσφορών και ουδεμία ευθύνη θα φέρουν, ποινική ή αστική, 
έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

7.- Αποδοχή Όρων 

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παρόντων Όρων όπως παρατίθενται, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντι-
κώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 

https://www.facebook.com/Mastercardgreece
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ariancinema.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eqXuIo_BCgP423QL3NGD7b9hNmuYENOkRkLEO1ynaKtziSuRd1yH1ldY&h=AT1QbT0Qb1-Wn2VRKyo0haPTiGAhhQVGPFuHXy4rRUGoFiz2fEbA_fzV0Ec6olb5XkveYkLMwrQ_fQtO_15uIYbSngJYoM0nvNM9ocvCIBssTUuHMwGyomv7GeFKAAH6Zmg
https://www.facebook.com/%20Mastercard
https://www.facebook.com/%20Mastercard
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ariancinema.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jX1DOmcO81f8i6JYPWEZCcR23VVF7Wq2fpIulAFlKme4zBgCEd3luKos&h=AT264Bjd5aR0Pbx9zwIgkZA_OwVx3uMOHCQ-d94Aa2V28aNDqijuLhn56uDOsoIoJpdDA4PefFQcP9w3kfHbssWp4RWM6NyebL_Kvd6N42QE-109drPcZx0-hcbPgKfSB6I


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά 
θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών 


