ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SNOWCARD CLUB
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SNOWCARD
CLUB

Ως Πόντοι νοούνται οι πόντοι που συγκεντρώνει ένα Μέλος
κάθε φορά που θα επιδεικνύει την Κάρτα του κατά τις
συναλλαγές του, ως επιβράβευση του για την αγορά
προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις. Οι Πόντοι είναι αποτιμητοί σε χρήμα και
συγκεκριμένα με την αναλογία 1 Ευρώ = 1 Πόντος και
λογίζονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
2.8. Λογαριασμός Πόντων

Το πρόγραμμα SNOWCARD CLUB (εφεξής Πρόγραμμα) το
οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία HOTECH (εφεξής Διαχειριστής),
με την συνεργασία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου
Σελίου (εφεξής ΕΧΚΣ), αποτελεί πρόγραμμα σύμφωνα με το
οποίο, επί τη βάσει της αξίας της καταναλωτικής κίνησης των
κατόχων των καρτών SELI SNOWCARD, θα πραγματοποιούνται
επιστροφές μέρους της αξίας των συναλλαγών αυτών στα
Μέλη του, με τη μορφή παροχών.
Το πρόγραμμα SNOWCARD CLUB διέπεται από τους κατωτέρω
όρους και προϋποθέσεις.

Ως Λογαριασμός Πόντων νοείται ο λογαριασμός που τηρείται
για κάθε Μέλος του Προγράμματος από τον Διαχειριστή και
στον οποίο υπολογίζονται οι Πόντοι που συγκεντρώνονται
από το Μέλος.
2.9. Επιστροφή

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.10.

2.1. Κάρτα

Ως Παροχή νοείται το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της αξίας
μιας συναλλαγής το οποίο καθορίζει κάθε Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση προς απόδοση με τη μορφή Πόντων στα Μέλη του
Προγράμματος.

Ως Κάρτα νοείται η ηλεκτρονική κάρτα SELI SNOWCARD που
εκδίδεται από το ΕΧΚΣ.
2.2. Πρόγραμμα
Ως Πρόγραμμα νοείται το Πρόγραμμα Επιστροφών, σύμφωνα
με το οποίο κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε
Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, οι Κάτοχοι των καρτών (Μέλη
του Προγράμματος) θα συγκεντρώνουν Πόντους κάθε φορά
που θα επιδεικνύουν την Κάρτα SNOWCARD.
2.3. Μέλη του Προγράμματος
Ως Μέλη του Προγράμματος νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα
νόμιμοι κάτοχοι των καρτών SELI SNOWCARD που είναι
εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα και έχουν αποδεχτεί τους
παρόντες Όρους Συμμετοχής.
2.4. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
Ως Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις
εκείνες οι οποίες έχουν συμβληθεί νόμιμα με το Διαχειριστή
του Προγράμματος και στις οποίες το Μέλος μπορεί να
συγκεντρώνει ή να εξαργυρώνει Πόντους που έχουν
καταχωρηθεί στην Κάρτα του. Οι Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις φέρουν συγκεκριμένο σήμα σε εμφανή θέση
στην είσοδο.
2.5. Όροι Συμμετοχής
Ως Όροι Συμμετοχής νοούνται οι ειδικοί όροι και
προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και ισχύουν μεταξύ
του Διαχειριστή, των Μελών του Προγράμματος και των
Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.
2.6. Ημερομηνία εγγραφής
Ως ημερομηνία εγγραφής του Μέλους θα θεωρείται η
ημερομηνία εγγραφής και αποδοχής των όρων χρήσης του
Προγράμματος. Ο αιτών καθίσταται άμεσα Μέλος του
SNOWCARD CLUB και δικαιούται τα προνόμια του
Προγράμματος.
2.7. Πόντοι

Ως Επιστροφή νοείται η λειτουργία της εξαργύρωσης
συλλεχθέντων Πόντων από το Μέλος, για την κάλυψη μέρους
της αξίας συναλλαγής που πραγματοποιεί σε Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση.
Παροχή

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Γενικά
Δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα έχουν τα άτομα που
κατέχουν νομίμως την Κάρτα. Η αγορά της Κάρτας δεν
συνδέεται απαραίτητα με τη συμμετοχή του Μέλους (κατόχου
της Κάρτας) στο Πρόγραμμα.
3.2. Μέλη του προγράμματος
Μέλος του Προγράμματος μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο.
3.3. Ανήλικοι - Μέλη του προγράμματος
Προϋπόθεση για την εγγραφή ανηλίκων ατόμων στο
πρόγραμμα, είναι η σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα η
οποία παρέχεται με τη συμπλήρωση της Εγγραφής στο
Πρόγραμμα.
3.4. Εγγραφή στο Πρόγραμμα και αποδοχή των Όρων
Χρήσης
Κάθε υποψήφιο μέλος, μπορεί να γίνει Μέλος του
Προγράμματος αφού εγγραφεί στην ιστοσελίδα
www.funcard.gr ή συμπληρώσει τη σχετική έντυπης φόρμας
εγγραφής στην οποία με αποκλειστικά δική του ευθύνη: (α)
βεβαιώνει την αλήθεια των δεδομένων που παρέχει και (β)
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του
Προγράμματος.
3.5. Ημερομηνία εγγραφής
Ως ημερομηνία εγγραφής του Μέλους στο Πρόγραμμα θα
θεωρείται η ημερομηνία διεκπεραίωσης της εγγραφής. Από
την ημερομηνία αυτή και μετά, το Μέλος δικαιούται να κάνει
χρήση των προνομίων του Προγράμματος.
3.6. Επικοινωνία Διαχειριστή με τα Μέλη

Ο Διαχειριστής του Προγράμματος δικαιούται να προβαίνει σε
προσωπική τηλεφωνική, γραπτή ή/και ηλεκτρονική
επικοινωνία με τα Μέλη προς επαλήθευση των ατομικών τους
στοιχείων, ενημέρωση και γενικότερα για θέματα που
αφορούν το Μέλος σε σχέση με τη λειτουργία του
Προγράμματος.

4. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιδιότητα του Μέλους και κάθε εν γένει δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη
και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Για να απολαύσει
ένα Μέλος τα προνόμια του Προγράμματος, όπως αυτά έχουν
συμφωνηθεί με τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, είναι η
υποχρεωτική επίδειξη της Κάρτας του στις Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις σε κάθε συναλλαγή.
Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες
λειτουργίας που ορίζονται από την κάθε Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση.

5. ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
Κάθε Μέλος του Προγράμματος, με την επίδειξη της Κάρτας
του, αποκτά προνόμια τα οποία ισχύουν στις συναλλαγές του
με τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με το όρους
του Προγράμματος.
Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου
το Μέλος, με την επίδειξή της, δεν μπορεί να προβεί σε
οποιουδήποτε τύπου εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές,
αλλά δικαιούται να απολαύσει τις παροχές, όπως αυτά
συμφωνούνται μεταξύ του Προγράμματος και των
Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.
Σε καμία περίπτωση η Κάρτα και οι παρεχόμενες μέσω αυτής
παροχές δεν μπορούν να ανταλλαχθούν αντί χρημάτων σε
μορφή μετρητών ή άλλου μέσου πληρωμής.
Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί
τη χρήση της Κάρτας του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος πρέπει να
δηλώσει έγκαιρα την απώλειά της και να προμηθευτεί μια νέα
Κάρτα. Οι Πόντοι που έχουν πιστωθεί στην απολεσθείσα
κάρτα δεν χάνονται και μεταφέρονται αυτόματα στη νέα
κάρτα η οποία εκδίδεται με την επίδειξη επίσημου δημοσίου
εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Η απολεσθείσα κάρτα
ακυρώνεται.
Το Μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα,
οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί υποβάλλοντας γραπτό αίτημα
στο Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή οι Πόντοι που έχει
συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ακυρώνονται.

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
6.1. Γενικά
Κάθε φορά που το Μέλος επιδεικνύει την Κάρτα κατά την
αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών από τις Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις, συγκεντρώνει Πόντους. Πόντοι
συγκεντρώνονται μόνο σε συναλλαγές τις οποίες εξοφλεί το
Μέλος με οποιοδήποτε τρόπο (μετρητά, πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα, κ.λπ.), εκτός από την εξαργύρωση
Πόντων.
Στις Συναλλαγές περιλαμβάνονται όλες οι αγορές προϊόντων
ή/και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε
από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις αν και μόνο αν το Μέλος

επιδείξει την προσωπική του Κάρτα. Η Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση θα καταγράψει τη συναλλαγή Απόδοσης ή/και
Εξαργύρωσης Πόντων του Μέλους σε ασφαλές ηλεκτρονικό
μέσο.
Μετά το πέρας της συναλλαγής, το Μέλος δύναται να
λαμβάνει δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλώσει
κατά την εγγραφή του, ενημερωτικό SMS αποδεικτικό της
εκάστοτε συναλλαγής (ο χρόνος παράδοσης του SMS
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου).
Οι Πόντοι που συγκεντρώνει και εξαργυρώνει κάθε Μέλος
καθώς και το ιστορικό χρήσης της Κάρτας του, είναι
διαθέσιμο στο www.funcard.gr μετά από σύνδεση στον
προσωπικό λογαριασμό του Μέλους (απαιτείται σύνδεση με
τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης του Μέλους).
6.2. Χορηγούμενοι πόντοι
Καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος, η απόδοση Πόντων
στο Μέλος πραγματοποιείται βάσει του ποσοστού παροχών
που προσφέρει η κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση και το
οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο στις
εγκαταστάσεις της και στον διαδικτυακό τόπο
www.funcard.gr.
Οι Πόντοι πιστώνονται αυτόματα και άμεσα στο λογαριασμό
Πόντων του Μέλους. Η ταχύτητα ενημέρωσης των Πόντων
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου τηλεπικοινωνιών
που χρησιμοποιεί η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
Οι χορηγούμενοι πόντοι έχουν ισχύ 45 ημερολογιακές ημέρες
από την συναλλαγή απόδοσής τους, εκτός εάν άλλως
δημοσιευθεί από το Πρόγραμμα.
6.3. Εξαργύρωση Πόντων
Οι πόντοι κάθε Μέλους μπορούν να εξαργυρώνονται με χρήση
της Κάρτας στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις ανά πάσα
στιγμή, στο πλαίσιο συναλλαγής για την αγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, μέρος ή το σύνολο της αξίας μίας
συναλλαγής μπορεί να εξοφλείται από Πόντους που έχουν
συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη την στιγμή στην Κάρτα του
Μέλους.
Εάν η αξία της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό
των Πόντων που έχουν συγκεντρωθεί στην Κάρτα, το Μέλος
θα πρέπει συμπληρώσει την διαφορά με μετρητά ή άλλο
νόμιμο τρόπο πληρωμής.
Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής είναι μικρότερη από
τον αριθμό των Πόντων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη
την στιγμή στην Κάρτα, θα αφαιρούνται απλώς οι
απαιτούμενοι Πόντοι για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής, χωρίς χρήση άλλου τρόπου πληρωμής.
Για το μέρος ή το σύνολο μίας συναλλαγής για το οποίο
πραγματοποιείται εξαργύρωση Πόντων, δεν θα χορηγούνται
νέοι Πόντοι.
Οι νέοι Πόντοι που χορηγούνται κατά την διάρκεια μιας
συναλλαγής μπορούν μόνο να εξαργυρωθούν σε επόμενη
συναλλαγή σε οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα
ότι:
7.1. Τροποποιήσεις όρων

Το Πρόγραμμα έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα, να
τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να αντικαταστήσει μέρος των
παροχών με άλλες, ή και να διακόψει πλήρως τη λειτουργία
του, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών. Σε
περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή
κατάργηση λάβει χώρα, το Μέλος δεν αποκτά, για το λόγο
αυτό, κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε
άλλη αξίωση έναντι του Προγράμματος, του Διαχειριστή ή/και
των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.
7.2 Ο Διαχειριστής μέσω των συμβάσεων που έχει συνάψει με
τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων στο
πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, καθώς επίσης και για
οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε
τυχόν προκληθεί στο Μέλος, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από τα
παρεχόμενα από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπηρεσίες ή
προϊόντα.
7.4 Η χορήγηση Πόντων εξαρτάται από τη λειτουργία και τη
διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά Συνεργαζόμενης
Επιχείρησης.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα
ότι:
8.1 Η εγγραφή και η συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτεί τη
δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το
οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και
πληροφορίες που γνωστοποιεί οικειοθελώς το Μέλος κατά την
εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο
Πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τον Διαχειριστή
για λογαριασμό του Προγράμματος για το σκοπό της
υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της
λειτουργίας του προγράμματος. Για το λόγο αυτόν η εγγραφή
στο Πρόγραμμα συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και
ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και
συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης
συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς τον
Διαχειριστή προκειμένου να καταχωρήσει τα προσωπικά του
στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του
Ν.2472/1997, όπως ισχύει, του Ν.2774/1999 και τις
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο
Πρόγραμμα με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων,
συναινούν ανεπιφύλακτα, όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για
την υποστήριξη λειτουργίας του Προγράμματος και για τη με
οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
8.2 Ο Διαχειριστής έχει ευθύνη με την κατά τον Ν.2471/97 για
την απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών
Δεδομένων. Με την λήξη της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα,
το πρώην Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη
διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του
Διαχειριστή.
8.3 Ο Διαχειριστής για λογαριασμό του Προγράμματος
δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά
στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό
ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού. Κάθε Μέλος μπορεί να
απευθύνει εγγράφως στο Διαχειριστή (στοιχεία επικοινωνίας
βρίσκονται αναρτημένα στο www.funcard.gr) και να ασκήσει
τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο
προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των
ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

9. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Πρόγραμμα έχει το οποτεδήποτε δικαίωμα να τερματίσει
τη λειτουργία του έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών
μέσω της ιστοσελίδας www.funcard.gr.
To Πρόγραμμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης έπειτα
από έγκαιρη γνωστοποίηση στα Μέλη του με ανακοινώσεις
στην ιστοσελίδα www.funcard.gr.
Αν για οποιονδήποτε λόγο το Πρόγραμμα τροποποιήσει μέρος
ή το σύνολο των όρων της παρούσας ή παύσει και καταργήσει
το πρόγραμμα, το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή
άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά του Προγράμματος.

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το Πρόγραμμα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου του, οι Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες
τους.
Το Πρόγραμμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί,
προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες κατά την
απόλυτη κρίση του, οποτεδήποτε.
Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της αίτησης εγγραφής και βρίσκονται αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα www.funcard.gr και το Μέλος οφείλει να
ενημερώνεται και να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το
Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα
επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και
σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής θεωρείται
αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων
συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ισχύουν από 31/12/2012. Τα
Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν
τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση
των άνω όρων.

