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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Benetton Group S.r.l. (εφεξής BENETTON) με έδρα τη Villa Minelli 1, 31050 Ponzano (TV) 
- ΑΦΜ και ΑΦΜ 03490770264. 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. με έδρα το Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) - ΑΦΜ και ΑΦΜ 02471610226 - Τηλ. 0461/148.95.74 – www.pragmatica.plus 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

“PLAYCHANGE” 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η σχετική με τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιών πολλαπλών παικτών 
[multiplayer]. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται κατά την περίοδο από 13 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2022. 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (εφεξής «Χρήστες»), τα οποία θα έχουν πρόσβαση στο 
Benetton Metaversο σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών πολλαπλών παικτών 
[multiplayer] κατά την περίοδο της εκδήλωσης. 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών για να 
παρουσιάσει στους Πελάτες του τη νέα εμπειρία πρόσβασης σε ένα εικονικό κατάστημα, με 
εκθεσιακούς χώρους και χώρους παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου -βλ. παράγραφο "ΔΙΑΡΚΕΙΑ", οι χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στο Benetton Metaverso (το κόστος της σύνδεσης θα αντιστοιχεί σε αυτό που 
παρέχεται από το πρόγραμμα τιμολόγησης του συμμετέχοντος και το οποίο έχει συμφωνηθεί 
με τον τηλεφωνητή) – οι οποίοι θα παίξουν ένα από τα τρία παιχνίδια που προσφέρονται, 
Ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι συμμετοχή σε αυτά, η οποία θα εμφανίζεται στο τέλος 
κάθε παιχνιδιού. 

Ο χρήστης οφείλει να τραβήξει ένα στιγμιότυπο οθόνης-screenshot αυτών των εικονιδίων και 
να τα παρουσιάσει στα γκισέ των καταστημάτων της United Colors Of Benetton που 
συμμετέχουν. θα αποκτήσει έτσι το δικαίωμα να λάβει έκπτωση 19% που θα χρησιμοποιηθεί 
για την αγορά όλων των προϊόντων που διαθέτει το εκάστοτε σημείο πώλησης. 

Η έκπτωση προσφέρεται άμεσα, τη αφού προηγουμένως ο πελάτης επιδείξει το στιγμιότυπο 
οθόνης-screenshot. 
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Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παιχνιδιών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία δεν υπόκειται 
σε τυχαίους παράγοντες, στην ικανότητα του παίκτη ή την κατάταξή του στο 
παιχνίδι. 
Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι ελεύθερη και δωρεάν -εκτός βέβαια από το κόστος που 
συνδέεται με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο βάσει του πρόγραμματος τιμολόγησης που έχει 
συμφωνήσει κάθε χρήστης μεμονωμένα με τον πάροχό του. 

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης, 
κώλυμα, δυσλειτουργία ή δυσκολία που μπορεί να παρεμποδίσει τον καταναλωτή να 
αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία WEB και να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει καλύτερες προϋποθέσεις για τους 
συμμετέχοντες. Οι όροι αυτοί θα γνωστοποιούνται στους αποδέκτες με τον τρόπο που 
προβλέπεται για την κοινοποίηση της κύριας πρωτοβουλίας, ιδίως με ενημερωτικό υλικό που 
σχετίζεται με τα σημεία πώλησης που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και στον 
ιστότοπο www.benetton.com. 

Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές, κωδικούς κουπονιών, προϊόντα 
ήδη σε προσφορά, εκπτωτικά κουπόνια και εκπτώσεις. 
 

ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Το όφελος θα αποδοθεί στο άτομο που το δικαιούται μετά τη συμμετοχή στην προτεινόμενη 
δραστηριότητα-παιχνίδι. Η έκπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία έκδοσης. 

Τα προϊόντα με έκπτωση ή σε προσφορά εξαιρούνται από τη χρήση της έκπτωσης. η 
έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές και εκπτωτικά κουπόνια Family 
Card. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα σχετικά με την 
απρόσκοπτη πρόσβασή του στην εφαρμογή -προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τη συμμετοχή 
του στην εν λόγω πρωτοβουλία για λόγους που δεν συνδέονται με αυτόν. 

Η χρήση της έκπτωσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που προτίθεται να 
συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ασκήσει αυτό το δικαίωμα 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική παράγραφο και που ορίζονται στο 
παρόν έγγραφο, ο Διοργανωτής δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση σε καμία περίπτωση. 

Η Έκπτωσηδεν διαιρείται, δεν αντικαθίσταται, δεν μετατρέπεται σε χρηματικό ποσό, δεν 
επιστρέφεται. 
 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η πρωτοβουλία θα διαφημιστεί μέσω ενημερωτικών δελτίων, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μέσω διαφημιστικών δράσεων και στον ιστότοπο www.benetton.com. Η 
κοινοποίηση θα είναι σύμφωνη με το έγγραφο των όρων και προϋποθέσεων. 

Αυτό το έγγραφο όρων και προϋποθέσεων, στην επίσημη έκδοσή του, φυλάσσεται και 
μπορεί να ζητηθεί από την PRAGMATICA PLUS S.r.l. με έδρα στο Palazzo MIRANA - 
Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus – 

http://www.benetton.com/
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όντως εκπρόσωπος του Διοργανωτή και των τεκμηρίων που σχετίζονται με αυτήν την 
πρωτοβουλία. 

Ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου θα κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία του 
Διοργανωτή, ενώ ένα εξαγόμενο αντίγραφο, πανομοιότυπου περιεχομένου, θα είναι 
διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας στον ιστότοπο www.benetton.com και 
στην ειδική ενότητα της Benetton Metaverse -βλ. πλατφόρμα. 

Τυχόν αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας -βάσει 
των δικαιωμάτων που παρέχονται στους συμμετέχοντες- θα κοινοποιούνται άμεσα στους 
αποδέκτες με τις ίδιες μεθόδους επικοινωνίας που επιφυλάσσονται για αυτό το έγγραφο των 
όρων και προϋποθέσεων. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της πρωτοβουλίας. 

Η συμμετοχή και κοινοποίηση δεδομένων από τους συμμετέχοντες θα νοείται ως ρητή 
εκδήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των ιδίων για αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 
των πράξεων που σχετίζονται με την παρούσα πρωτοβουλία. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, να ζητήσουν την τροποποίηση, την ακύρωση ή να 
αντιταχθούν στη χρήση τους, γραπτώς στον Διοργανωτή στην προαναφερόμενη έδρα. 

Πλήρεις πληροφορίες διαθέσιμες στη διεύθυνση info@pragmatica.plus. 

http://www.benetton.com/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

Country ISO 
Code Currency Site 

AUSTRIA AT EUR DE 

CROATIA HR HRK EN 

FRANCE FR EUR FR 

GERMANY DE EUR DE 

GREECE GR EUR GR 

IRELAND IE EUR EN 

ITALY IT EUR IT 

POLAND PL PLN EN 

PORTUGAL PT EUR PT 

SPAIN ES EUR ES 

SWITZERLAND CH CHF EN 

UK GB GBP EN 

 

 

 


