
 

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις 

ενέργειας «ΔΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 500€ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.3.2021» 

(αποκλειστικά για την περίοδο από την 26.03.2021 έως και την 31.03.2021 και μόνο για 

το ηλεκτρονικό κατάστημα  public.gr) 

 

H εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Θηβαΐδος αριθμός 22, με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000 και Α.Φ.Μ. 999645183 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής 

καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες της δωροκουπόνι αξίας 

έως πεντακοσίων Ευρώ (500€) με σκοπό την εξαργύρωση του σε επόμενη αγορά, 

αποκλειστικά στις περιπτώσεις που προηγηθεί συνολική παραγγελία και περαιωθείσα αγορά 

προϊόντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννιά Ευρώ (49€) και άνω (σύμφωνα με 

την κάτωθι κλίμακα αξίας των παρεχόμενων με την παρούσα ενέργεια Δωροκοπονιών), μέσω 

του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας υπό τον τίτλο www.public.gr και αποκλειστικά 

κατά το χρονικό διάστημα από την 26.03.2021 έως και την 31.03.2021, σύμφωνα με τους 

ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. Κλίμακα αξίας Δωροκουπονιών 

Αξία πρώτης αγοράς Αξία Δωροκουπόνι για επόμενη αγορά 

49€-99€ δωροκουπόνι 5€ 

100€-199€ δωροκουπόνι 15€ 

200€-399€ δωροκουπόνι 20€ 

400€-599€ δωροκουπόνι 30€ 

600€-799€ δωροκουπόνι 40€ 

800€-999€ δωροκουπόνι 50€ 

1000€-1499€ δωροκουπόνι 100€ 

1500€-1999€ δωροκουπόνι 150€ 

2000€-2999€ δωροκουπόνι 300€  

3000€ και άνω δωροκουπόνι 500€ 

 

2. Από την παρούσα ενέργεια ρητά εξαιρούνται τα βιβλία εντός ενιαίας τιμής σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, καθώς και το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Public Marketplace (https://www.public.gr/cat/marketplace/). 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι έκαστη αγορά του πελάτη πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της 

παρούσας ενέργειας η Εταιρεία υποχρεούται, να αποστείλει σε αυτόν Δωροκουπόνι, η αξία του 

οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα υπό τον τίτλο «Κλίμακα Αξίας 
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Δωροκουπονιών» λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία που προκύπτει από έκαστη αγορά 

του πελάτη. Έκαστο Δωροκουπόνι θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και θα αποσταλεί μέσω μηνύματος 

(ειδικότερα μέσω sms ή/και μέσω viber), έως την 15.4.2021. Η εξαργύρωση του 

Δωροκουπονιού δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος www.public.gr. Η εξαργύρωση του κουπονιού αφορά σε επόμενη αγορά ίσης ή 

μεγαλύτερης αξίας από αυτή του Δωροκουπονιού και θα δύναται, να εξαργυρωθεί μία και 

μοναδική φορά κατά την υποβολή του. Σε περίπτωση που δε γίνει χρήση του συνολικού ποσού 

που ενσωματώνεται σε έκαστο Δωροκουπόνι το υπόλοιπο δεν πιστώνεται στον πελάτη και ως 

εκ τούτου αποσβήνεται με την ολοκλήρωση της μίας και μοναδικής χρήσης του.  

 

3. Η ενέργεια «ΔΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 500€ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.3.2021» ισχύει 

αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από την 26.03.2021 έως και την 31.03.2021. 

Οποιαδήποτε παραγγελία ή αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας 

υπό τον τίτλο www. public.gr, πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της ως άνω χρονικής περιόδου, 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως προς την παρούσα ενέργεια και ως εκ τούτου δεν θα διέπεται 

από τους όρους αυτής. 

 

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει (ολικώς ή μερικώς) οποτεδήποτε την 

παρούσα ενέργεια καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε 

αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση. Κατάργηση ή τροποποίηση δεν θα αφορά προϊόντα τα οποία πωλήθηκαν από την 

Εταιρεία πριν την ανακοίνωση της κατάργησης ή τροποποίησης των παρόντων όρων. Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε 

περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων. 

 

5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη σχετικά με την αρχική αγορά 

προϊόντος/προϊόντων σε χρονική στιγμή που έπεται της αποστολής του Δωροκουπονιού, το εν 

λόγω Δωροκουπόνι θα ακυρώνεται μονομερώς από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που το 

Δωροκουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης, θα αφαιρείται η αξία 

του από την επιστροφή της αξίας του προϊόντος/των προϊόντων της αρχικής αγοράς. 

 

6. Η συμμετοχή στην ενέργεια «ΔΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 500€ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 

31.3.2021» συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της 

παραπάνω πολιτικής της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

παραιτουμένου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή των 

μελλοντικώς τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής 

αποζημίωσης εξ’ αυτής της αιτίας. 

 

7. Προσωπικά Δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών (όνομα, επώνυμο, e-mail, 

τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.) που οι ίδιοι γνωστοποιούν στην Εταιρεία κατά την εγγραφή τους 

στο ηλεκτρονικό της κατάστημα (www.public.gr) για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών 

τους αγορών, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του εθνικού Νόμου 4624/2019, 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης της παρούσας ενέργειας, ικανοποίησης 

τυχόν εννόμων συμφερόντων της και εκπλήρωσης νομικών της υποχρεώσεων (π.χ. 

φορολογικών) βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και - στην περίπτωση που ο 

πελάτης τυγχάνει εγγεγραμμένος χρήστης του ως άνω ηλεκτρονικού της καταστήματος - για 

όσους περαιτέρω σκοπούς αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/


της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/.  

 

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται από την Εταιρεία, μέσω των ειδικά 

εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 

αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας, 

σύμφωνα πάντα με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, 

τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την 

επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίοι ενδέχεται να παράσχουν 

σε αυτή τις αναγκαίες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας και την αποστολή 

του ηλεκτρονικού δωροκουπονιού στους δικαιούχους. 

 

Η παρούσα ενημέρωση θα βρίσκεται αναρτημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ενέργειας στην 

ιστοσελίδα www.public.gr.  
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